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Syfte:  Syftet med den här uppsatsen är att urskilja mönster och tendenser 
i B2B företags användning av sociala medier samt att skapa 
förståelse för hur denna nya interaktionsform påverkar 
relationerna i en B2B relation. 

 

Metod: Uppsatsen har sin utgång I en kvalitativ metod, underuppsatsens 
gång har vi växlat mellan en induktiv och en deduktiv ansats. Vi har 
intervjuat sammanlagt sju personer med koppling till antingen eller 
både B2B och sociala medier.  

 

Slutsatser:  Under undersökningens gång har vi funnit att sociala medier kan 
införa en personligare och mer informell relation mellan B2B 
företagen. Kommunikation kan ske på ett smidigare sätt och sociala 
medier bidrar även till att öppna upp företagen mot omvärlden. 

 
 
 



Abstract 
The purpose of this study is to investigate how social media can affect and influence the B2B-
relationship. Social media is now a widespread and accepted tool for communication in many 
B2C-companies; therefore we find it interesting to examine how social media can find its 
place in the communication mix of B2B-companies. We are also aiming to distinguish 
standards in how social media is practiced and discussed in the context of the B2B-market. 
We have applied a qualitative method for this study and we have interviewed seven 
respondents, which are experts in social media or working with market communication at 
B2B-companies in Sweden. During our study we have identified several comparable 
attributes within the B2B market and their opinions about how social media should be 
approach and adopt in the communication mix of the company.  
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1. Inledning 
I vårt inledande kapitel vill vi ge läsaren en förförståelse för vårt ämne, vi kommer att ge en bred 
bakgrund till ämnet för att sedan smalna av och diskutera vårt val av inriktning. Diskussionen 
kommer att leda oss fram till vår problemformulering, syfte och avgränsningar som konkretiserar 
uppsatsens intention och mål.  

 

1.1 Bakgrund  
 
Marknaden befinner sig just nu i ett skifte bort från traditionell marknadsföring mot den 
kostnadseffektivare onlinemarknadsföringen (Scott, 2009). Traditionell marknadsföring går 
även under namnet ”interruption marketing” då den tenderar att avbryta vad den potentiella 
kunden gör eller försöker göra, till exempel genom en TV-reklam mitt i favoritprogrammet 
(Funk, 2009) Här instämmer Scott (2009) som menar att annonsering traditionellt har handlat 
om att avbryta individen för att få dennes uppmärksamhet, traditionell annonsering kan då 
förklaras som en envägskommunikation som är produktbaserad.  

Världen blir allt mer globaliserad och digitaliserad, därför måste företagen anpassa sig och 
utveckla nya strategier för att nå sina kunder. Internet är tillgängligt för alla och information 
sprider sig snabbt då människor numera är uppkopplade världen över. Företag kan nå sina 
kunder på ett effektivare sätt via Internet men däremot har de mindre kontroll över vilken 
information som når fram till deras kunder (Funk, 2009). Med Internet har word of mouth fått 
en helt ny innebörd då människor fritt kan uttrycka sina subjektiva åsikter i sina bloggar, 
genom sociala nätverk eller forum och vem som helst kan ta del av dem (Kirby, 2006).  

Redan 1979 utvecklade Tom Truscott och Jim Ellis ett slags forum som gav 
Internetanvändarna möjlighet att kommunicera med varandra genom att skicka meddelanden 
till varandra (Kaplan & Haenlein, 2010). 1991 introducerad Tim Berners-Lee en ny 
användarvänligare version av Internet som han benämnde World Wide Web. Denna första 
version av Internet har i efterhand getts namnet Web 1.0. Under 2000-talet har Internet och 
dess användningsområden utvecklats och numera diskuteras Web 2.0 (Funk, 2009). Den 
huvudsakliga skillnaden mellan Web 1.0 och Web 2.0 enligt Cormode & Krishnamurthy 
(2008) är det faktum att Web 1.0 utvecklades av några få experter på området som sedan 
kunde användas av alla. I Web 2.0 kan däremot vem som helst vara medskapare till och ha 
inflytande över innehållet på Internet. Web 2.0 står för en demokratisering av Internet och 
möjliggör en integration mellan användarna.  Alla har möjligheten att dela med sig av texter, 
videos och foton som andra användare sedan kan kommentera och diskutera, vilket därmed 
skapar en dialog mellan de olika parterna (Cormode & Krishnamurthy, 2008). 

Dessa nya sätt att interagera med varandra online går under samlingsnamnet sociala medier 
och inkluderar bland annat bloggar, sociala nätverk, forum och videodelning. Facebook har 
nu ca 400 miljoner användare (facebook.com) varav 60 miljoner är aktiva användare. 250,000 
personer ansluter sig dagligen till Facebook. Myspace är ett ännu större nätverk med 110 
miljoner användare som loggar in på sitt konto minst en gång i månaden. Twitter är 
fortfarande inte i närheten av dessa giganter, däremot är tillväxten av twitteranvändare 
imponerande. Idag skickas det ca 3 miljoner meddelanden via Twitter av mer än 1 miljon 
twittrare, ca 200 000 användare är aktiva dagligen (Comm, 2009).  
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Sociala medier gör det även möjligt för den enskilda människan att uttrycka sin åsikt och 
starta en opinionsbildning mot en större organisation. Ett känt exempel är när sångaren Dave 
Carrolls gitarr gick sönder under en flygning med United Airlines i England. När United 
Airlines inte ville ersätta Carroll bestämde han sig för att skriva och producera tre låtar om 
händelsen, den första låten lades upp på Youtube och låtens titel döptes till ”United breakes 
guitars”. Efter en vecka hade videon över 1 miljon visningar och Carrolls uppror ägnades stor 
uppmärksamhet i andra sociala medier som Twitter och Facebook (davecarrollmusic.com). 
Den mediestorm som följde gjorde att United erkände sitt misstag och deklarerade att en 
donation på $3000 skulle skänkas till ”music charity”. De gav även Carroll $1200 i 
flygcheckar samt  beslutade att de skulle använda Carrolls video i syfte att utbilda personalen 
(marketing 00253650 August 26, 2009). Detta exempel påvisar den makt som sociala medier 
för med sig och att vem som helst kan utnyttja dem till sin fördel (davecarrollmusic.com).  

Fördelarna med sociala medier har spridit sig även bland företag, Christensen (2010) är social 
media manager på IBM och påvisar hur de fokuserar på att få sina medarbetare att jobba med 
sociala medier. Vidare hävdar han att det bästa sättet att marknadsföra ett varumärke är 
genom företagets anställda och deras kunskaper. På Internet har företaget skapat en plattform 
där alla medarbetare kan ladda upp videoklipp. Funk (2009) menar att istället för ”interruption 
marketing” pratar man nu om ”permission marketing” som går ut på att kunden själv söker 
upp information som är intressant och kan sedan styra och anpassa informationsflödet, efter 
eget önskemål.  

Enligt Sun och Wang (2009) har den nya teknologin och det informationsflöde som Internet 
skapat, fått en ökad betydelse för företag att idag använda sig av Internetmarknaden för att 
öka sin omsättning. De menar att företag inom B2B kan utnyttja Internet för att utöka 
möjligheterna för deras leverantörer samtidigt som företaget kan anpassa informationen efter 
sina kunder och vad de vill uppnå. De fastslår även att Internetbaserade tjänster är 
huvudfaktorn till hur företag i framtiden kommer att använda sig av Internet för att på ett 
enkelt sätt interagera med andra företag och intressenter.  

Enligt Schmitt (2003) kan företagskunder vara olika typer av kunder och representeras till stor 
del av leverantörer, grossister och detaljhandlare. Detaljhandeln menar han även innehåller 
fler parter som influerar företaget, såsom investerare, pressen och förvaltningsorgan. 
Gummessoon (2008) menar att B2B relationerna är mer komplexa, eftersom 
marknadsföringen ofta sker via detaljhandlare och grossister för att nå marknaden och både 
kunderna och leverantörerna representerar företag som består av många olika avdelningar och 
individer med särskilda önskemål. Vidare menar Gummesson även att ett B2B företag skapar 
relationer med sina kunders kunder, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Han lyfter 
fram att många produkter går igenom fler led och passerar olika företag innan dem tillsist når 
slutkunden, vilket gör att de företagen blir mer eller mindre sammankopplade med varandra. 
Ford et al (2007) lyfter fram att de nätverk som B2B företag verkar inom har en stor påverkan 
på dess verksamhet. De menar att de olika företagen i nätverket skapar olika former av 
relationer med varandra som varierar i exempelvis innehåll, styrka och varaktighet. Vidare 
framhåller de att för att företaget och de andra inom nätverket ska nå framgångar, så krävs det 
att de vet hur de ska hantera varje enskild relation.  
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1.2 Problemdiskussion  
 
Vi har uppmärksammat att fler och fler företag har fått upp ögonen för de sociala nätverken 
som tidigare enbart engagerat privatpersoner. Facebook har gått från en modefluga till ett 
stående kommunikationsverktyg i vår vardag och Twitter växer sig allt större i Sverige. Enligt 
Zarella (2010) finns det mer än 250 miljoner aktiva Facebook användare, 184 miljoner 
människor bloggar och ca 14 miljoner individer finns registrerade på Twitter. Vidare menar 
Zarella (2010) att varje sekund som ett företag inte engagerar sina kunder via sociala medier 
är en försummad sådan.  

I och med sociala mediers framgång har vi förändrat vårt sätt att kommunicera. Bryntesson et 
al. (2002) menar att masskommunikationens glansdagar är förbi och får nu stå tillbaka till 
förmån för en mer individuellt anpassad kommunikation. Funk (2009) anser att kunder 
förväntar sig en personlig upplevelse under shoppingturen. De vill bli igenkända och 
förväntar sig skräddarsydda lösningar som passar just dem och deras person. Vidare hävdar 
han att företagen inte har förändrat sina arbetssätt och därmed nonchalerat de förändringar 
som sker på marknaden. Fortfarande satsar företag på reklamformat som inte säljer vilket 
påvisar att den integrerade digitala kommunikationen ännu inte har slagit igenom (Bryntesson 
et al. 2002).  

Kaplan och Haenlein (2010) menar att en sökning på ett företagsnamn på Google inte 
nödvändigtvis resulterar i att företagets hemsida är med bland toppresultaten, istället är det 
bloggar och forum som skrivit om och utvärderat företagets produkter eller tjänster. Vidare 
menar Kaplan och Haenlein (2010) att Internet ofta stänger ute företagen och gör dem till 
observatörer, ett exempel är wikipedia som förbjuder företag att tillföra information i sitt 
Community. Johnson (2010) hävdar att det idag är få företag som överväger att använda 
sociala medier för att involvera kunderna i processen att utveckla en tjänst eller en produkt. 
Han menar vidare att det dock är väsentligt för ett företag att engagera och ta del av sina 
kunders åsikter under utvecklingsprocessen av en ny produkt eller tjänst för att demokratisera 
utvecklingsprocessen och för att skapa en så användarvänlig produkt som möjligt, sociala 
medier har därmed öppnat upp nya möjligheter för att involvera kunden. 

Vi har uppmärksammat att B2B företags kunder består av olika typer av kunder och 
intressenter. Gummesson (2008) lyfter fram att en B2B-relation inte representeras av en 
enskild person som säljer till en annan enskild person, utan att det snarare handlar om mer 
komplexa förhållande. Ford et al (2007) framhåller att alla företagets leverantörer och kunder 
har relationer med sina egna leverantörer och med andra kunder. Detta menar de gör att alla 
relationerna tillsammans blir sammanflätade och påverkar varandra i ett gemensamt nätverk. 
Eftersom relationen mellan B2B företag kan ta så olika skepnader och uttryck, ansåg vi det 
svårt att precisera oss till en speciell kund, vilket ledde till att vi blev intresserade av att 
försöka skapa oss en generell bild för hur olika B2B-relationer kan se ut och påverkas.  

Chaffey et al. (2009) menar att B2B marknaden var sena med att inse Internets potential som 
marknadsförings- och kommunikationskanal och avfärdade det först som en arena för B2C 
företag. Sharma (2001) påpekar också att B2C företagen var före B2B företagen med att inse 
Internets potential. Enligt Chaffey et al. (2009) berodde den sena adaptionen på flera olika 
faktorer, företagen var bland annat tveksamma kring säkerheten och saknade strategiska 
visioner med en lansering på Internet. Detta får oss att fundera över huruvida denna sena 
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adaption är genomgående för företag inom B2B? Chaffey et al. (2009) beskriver vidare hur 
osäkerheten senare övergavs för nyfikenheten av de fördelar som Internet för med sig och nu 
är det snarare regel än undantag för ett företag att disponera en plattform som är 
Internetbaserad. Tack vare Internets etablering hos B2B företag har förutsättningarna för 
effektiv handel på marknaden ökat markant (Chaffey et al. 2009). Carlsson (2009) inflikar att 
de sociala mediernas framfart påminner om Internets etablering för ca 10 år sedan och menar 
att många ställde sig frågande till Internet och menade att det enbart var en övergående fluga.  

Enligt Fill (2009) är kommunikation via webben opersonlig, då kommunikationen B2B 
traditionellt sett är präglad av personlig kontakt kräver den att parterna träffas face-to-face. 
Ström (2010) förklarar att tanken med sociala medier är att de istället för den opersonliga 
envägskommunikationen ska skapa en tvåvägskommunikation mellan företag och kunderna. 
Han framhåller dock att det är det upp till marknadsföraren själv vilken sorts kommunikation 
som skapas med kunderna. Carlsson (2009) menar att det ingår i B2B företagens vardag att 
bygga relationer och att de därför är vana nätverkare utanför webben. Att förena dessa 
kunskaper med sociala medier kan göra företaget mer välkänt samt ge företaget möjlighet att 
nätverka och knyta kontakter i intressegrupper som kan relateras till företagets verksamhet.  

 

1.3 Problemformulering            
 
Då B2B marknaden i stora drag präglas av den personliga kontakten och långvariga relationer 
anser vi det extra intressant att fokusera på relationerna mellan företag. Det finns flera olika 
aspekter rörande sociala medier inom B2B som påverkar beslutet om att använda sociala 
medier eller inte och på vilket sätt det kan komma att påverka företagsrelationerna i 
framtiden. Vi vill skapa en förståelse för användningen av sociala medier inom B2B för att 
sedan skapa oss en bild om dess påverkan på relationen.  

 

Utifrån detta har vi formulerat följande forskningsfråga: 

- Hur påverkas affärsrelationerna av sociala medier inom B2B företag? 
 

Som komplement till denna fråga tillkommer även två delfrågor som vi anser relevanta för 
uppsatsen.  

o Hur använder sig företag inom B2B av sociala medier? 
 

o Hur kan utvecklingen för sociala medier inom B2B företag se ut i framtiden?  
 



5 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att urskilja mönster och tendenser i B2B företags användning 
av sociala medier samt att skapa förståelse för hur denna nya interaktionsform påverkar 
relationerna i en B2B relation. 

 

1.5 Avgränsningar 
 
I den här uppsatsen har vi valt att fokusera på användningen av sociala medier hos företag i 
västvärlden. Vi har valt att förbise övriga länder då de kulturella och utvecklingsmässiga 
skillnaderna är stora. Då vi vill urskilja mönster och tendenser hos B2B företag har vi ansett 
oss tvungna att begränsa oss till västvärlden där förutsättningarna och företagsklimatet är 
relativt lika och jämställda. Vi har även bestämt oss för att inte avgränsa oss till någon 
speciell bransch, eftersom vi anser att det då skulle reducera våra möjligheter att ge en så 
utarbetad och tydlig bild som möjligt över B2B relationen och dess användning av sociala 
medier.   
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2. Metod 
I det här kapitlet presenteras vårt val av metod som guidat oss under uppsatsens gång. Vi kommer 
att behandla vårt val av kvalitativ metod, ansats, urval, vetenskapliga kriterier samt en 
tillbakablick på vår egen kunskapsprocess. Syftet är att motivera våra metodval och visa vår 
medvetenhet under processens gång, kapitlet avslutas med metodkritik där vi kritiskt granskar 
våra val.  

 

2.1 Kvalitativ metod 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två skilda forskningsmetoder som en forskare kan 
välja att arbeta utifrån, nämligen kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetodik. De menar att 
skillnaden mellan de två olika metoderna är av en stor betydelse eftersom det karaktäriserar 
hela studien. Hellevik (1996) menar att kvantitativ metod handlar om att forskaren 
systematisk samlar in jämförbar data som sedan analyseras i form av både siffror och skrift 
för att utröna mönster och tendenser i materialet, dvs. få fram en form av generalisering. 
Bryman och Bell (2005) fastställer även de att kvantitativ metod handlar om en kvantifiering 
när materialet samlas in och bearbetas, samtidigt som de lyfter fram att det samtidigt handlar 
om ett naturvetenskapligt synsätt, där forskarna oftast arbetar utifrån en hypotes som framtas 
ur teorin och sedan testas.  

Kvalitativ metod handlar enligt Bryman & Bell (2005) om att tyngden flyttas från ett 
naturvetenskapligt synsätt till att fokusera på att skapa en förståelse om den sociala 
verkligheten och ta reda på hur forskningsobjekten själva tolkar den verkligheten. Enligt 
Corbin och Strauss (2008) lever vi i en komplex värld som symboliseras av att det inte finns 
någon enkel förklaring till varför det ser ut som det gör. Därför menar de att metoden som 
används för att förklara situationen även måste vara en aning komplex, eftersom studien 
annars inte kommer att avspegla verkligheten och hur det ser ut. Vidare menar Bryman och 
Bell (2005) att den kvalitativa metoden tydligare lyfter fram människorna i samhället och 
påvisar att de själva är med och konstruerar sin verklighet och den värld de lever i, dvs. är en 
del av det hela.  

Enligt Corbin och Strauss (2008) utförs kvalitativa studier för att det skapar möjligheter för 
forskaren att lära sig om människor och få kontakt med dem på ett mänskligt plan som inte 
berörs i den kvantitativa studien. Vidare menar de att andra viktiga delar med kvalitativa 
metoden handlar om förmågan att både få fram särskiljande drag och se mönster som 
upprepar sig. Ten Have (2004) menar även han att den kvalitativa metoden fokuserar på nära 
relationer och att genom relativt få intervjuobjekt ta in flera aspekter som sedan sammanställs 
och ger upphov till identifiering av de egenskaper som är gemensamma respektive mer 
ovanliga hos intervjupersonernas svar. Bryman och Bell (2005) lyfter fram att den kvalitativa 
studien fokuserar på att få en förståelse och se bakomliggande mönster i det utvalda 
forskningsämnet. 

Vi har arbetat utifrån en kvalitativ metodansats, eftersom vi i enlighet med både Corbin et al, 
Bryman et al och Ten Have, ansåg att vår studies fokus låg i att se mönster och tendenser som 
var särskiljande och likartade, samt att genom de personliga intervjuerna och personliga 
kontakten skapa oss den förståelsen.    
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Ten Have (2004) menar att en kvalitativ studie grundas i ett öppet och utforskande perspektiv 
med ett medvetet ämne som under arbetets gång utvecklas och blir mer detaljerat och 
preciserat. Han menar även att den kvalitativa metodansatsen baseras på ett tolkande 
perspektiv, där betydelsen av alla händelser och uttryck inte ses som självklara, utan 
analyseras och tolkas utifrån dess sammanhang och andra påverkande faktorer. Bryman och 
Bell (2005) framhåller också att värderingar och beteenden måste tolkas utifrån ett 
sammanhang, eftersom det är av stor vikt för att skapa sig en förståelse för varför personerna i 
en särskild miljö reagerar som de gör och analysera om det kan ha någon form av påverkan på 
resultatet. I vår studie använde vi oss av ett öppet och ganska brett ämne som konkretiserades 
av de empiriska intervjuerna vi samlade in, forskningsämnet detaljerades ytterligare genom 
resultatet i uppsatsens slutdel. Vi ansåg därför att en kvalitativ metodansats var det mest 
lämpliga instrumentet för att få fram en mer djupgående och tolkande uppsats där vi lät den 
empiriska delen genom de personliga intervjuerna ge oss svaren.   

 

2.2 Ansats 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) baseras ett induktivt arbetssätt på att forskaren låter teorin 
vara ett resultat av den empiri som insamlats. Rosengren och Arvidsson (1992) menar att 
induktion letar efter mönster och regelbundenheter och antar att regelbundenheten är 
bestående. Deduktion menar Bryman och Bell (2005) däremot handlar om ett mer vanligt 
arbetssätt, där forskaren låter teorin forma hypoteser och påståenden som sedan besvaras 
genom de empiriska undersökningarna. De menar vidare att induktionen även innehåller 
nyanser av deduktionen, då forskaren gjort en teoretisk reflektion över den insamlade empirin 
och inser att det behövs mer insamlad data för att färdigställa studien.  

Enligt Rosengren och Arvidsson (1992) kan forskningsprocessen liknas vid en spiral där ett 
teoretiskt antagande prövas i empirin och det teoretiska antagandet modifieras i denna process 
som växlar mellan empiri och teori. Bryman och Bell (2005) menar att en forskare som växlar 
mellan användning av teori och datainsamling kan använda sig av grundad teori eller 
”grounded theory”. Detta eftersom en forskare som använder sig av grundad teori arbetar 
med teori som tagits fram utifrån datainsamlingen och under hela arbetsprocessen analyserar 
och inhämtar data parallellt och växelvis med varandra. Vi har haft vår utgångspunkt i de 
empiriska intervjuer vi genomfört på fältet, samtidigt som vi har växlat mellan teori och 
empiri under arbetets gång. Detta tog sitt uttryck i att vi samlade empiri från flera 
respondenter och jämförde den med befintlig teori, vilket då resulterade i att vi sökte upp fler 
personer att intervjua för att fördjupa studien ytterliggare. Enligt Corbin och Strauss (2008) 
kallas ansatsen som utförs växelvis mellan empiri och teori för abduktion. Detta angreppssätt 
anser vi även att vi har arbetat utifrån, eftersom vi har pendlat mellan teori och empiri i 
sökandet efter svar till studien.  

Hartman (2009) menar att det i en induktiv ansats är viktigt att forskaren fokuserar på att göra 
tillräckligt många intervjuer för att resultatet ska bli tillförlitligt, eftersom hela studien baseras 
på den empiriska insamlingen. Han menar att den induktiva ansatsen stärks av att flera av de 
intervjuade personerna ger liknande svar som då stärker resultatet. Seale et al (2007) lyfter 
fram att den induktiva ansatsen kan uppfattas en aning inkonsekvent, eftersom induktiva 
generaliseringar alltid är en aning osäkra och sårbara och kan förändras om forskaren 
genomför fler undersökningar. Bryman och Bell (2005) lyfter fram att empirin som samlas in 
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vid ett induktivt arbetssätt ständigt uppfattas som föränderlig, dvs. att den kan omprövas och 
testas vidare genom nya intervjuer på fältet.       

 

2.3 Kunskapsprocessen 
 
Den första delen i vår process handlade om att bestämma vilket ämne vi var intresserade av 
att undersöka och titta närmare på. Det ämnet som vi beslutade om valdes av anledningen att 
sociala medier är ett relativt nytt fenomen som används i stora skalor på en global arena. 
Ström (2010) lyfter fram att den digitala revolutionen har skapat nya opinionsbildare och 
marknadsförare via sociala medier som exempelvis bloggar och Twitter. Han menar därför att 
förutsättningarna för att kunna påverka omgivningen har fått nya dimensioner. Vi blev 
intresserade av den förändringen på omgivningen och valde därför att fokusera på B2B 
företagen och undersöka hur sociala medier kan påverka B2B relationen. Utifrån ämnet 
formulerade vi sedan ett syfte och tre frågeställningar som vi ansåg var tydliga och intressanta 
– och även skulle ge oss en bra grund för arbetet, för att slutligen kunna besvara uppsatsens 
syfte.  

Vidare i processen fokuserade vi på att hitta personer och företag som hade en gedigen 
kunskap om ämnet och därför kunde vara behjälpliga i att hitta svar på våra frågeställningar, 
detta kommer vi att beskriva mer djupgående under urval.  Vi ringde runt och bokade in flera 
personer, där några av dem blev personliga intervjuer på plats och andra blev telefonintervjuer 
eftersom intervjuerna inte valdes utifrån dess geografiska område.  

Processen fortsatte med att vi började fundera över vilka teoretiska källor som kunde 
användas för att skapa en tydlig bild av både B2B-relationerna och de sociala medierna. 
Denscombe (2007) menar att det i det teoretiska avsnittet är viktigt att lyfta fram de mest 
betydelsefulla och relevanta delarna för studien och fokusera på dem. I vår teoretiska del 
skapade vi delar som hade en klar koppling till syfte och frågeställningar för att ge en 
sammansatt bild av ämnet. De problem som uppkom i sökandet efter teori handlade till stor 
del om att det saknades mycket tryckt information om hur sociala medier används i B2B 
företag. Detta gjorde oss endast mer nyfikna att ta reda på mer och hitta nya aspekter att 
undersöka och analysera. Enligt Corbin och Strauss (2008) kan litteratursökningen ge upphov 
till en del problem där forskaren kan upptäcka att området i fråga är relativt outforskat, vilket i 
sin tur kan ge upphov till nya frågor och påvisa behovet av en mer utvecklande studie. De 
menar vidare att forskare i en kvalitativ forskningsstudie inte behöver låta litteraturen styra 
arbetets gång, eftersom det under den empiriska insamlingen oftast framkommer nya delar att 
upptäcka. Detta var något vi fick uppleva, då vi under arbetets gång fick korrigera och ändra i 
det teoretiska avsnittet, eftersom det framkom nya intresseväckande delar när vi genomförde 
de olika intervjuerna. 

Nästa steg handlade om att samla in empiri från fältet genom intervjuer som vi gjorde vid 
olika tillfällen. Några av telefonintervjuerna genomfördes relativt tidigt i vår arbetsprocess 
genom ostrukturerade intervjuer där frågorna anpassades efter personen som intervjuades. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ forskningsintervju handlar om att skapa 
kunskap genom ett samspel mellan intervjuare och personen som blir intervjuad. De 
framhåller även vikten av att intervjuaren kan konsten att ställa bra andrafrågor och skapa ett 
naturligt samtal med den intervjuade. De personliga intervjuerna genomförde vi under en resa 
till Göteborg, eftersom vi hade turen att få tag i tre personer på samma ställe som var aktuella 



9 

 

för vår studie. Även de personliga intervjuerna var ostrukturerade och formade efter vad vi 
ville få ut av personens kunskaper i ämnet. Vi hade en intervjuguide med förskrivna frågor, 
men ställde även följfrågor som uppkom under intervjun och försökte skapa ett samtal som 
kändes naturligt. Vi använde diktafon vid samtliga intervjuer för att kunna återskapa 
innehållet så verklighetsnära som möjligt och genom det undvika att ta in personlig tolkning i 
respondenternas ställningstaganden.  

Processen fortsatte med att vi sammanställde de olika intervjuerna och började analysera dem 
ihop med den teori vi hade tagit fram för att se olika samband och även få fram mer 
särskiljande delar i de olika intervjupersonernas svar. Enligt Sjöberg (1999) handlar tolkning 
om att se mönster och variationer i de olika intervjupersonernas information och kunskaper, 
och sedan försöka förstå varför dessa likheter och skillnader finns, dvs. vad som är de 
bakomliggande faktorerna. Hon menar vidare att tolkningen handlar om att förena den 
personliga, individuella berättelsen med teoretiska källor – och genom det analysera och se 
kopplingar. Vi valde att ha ett empiriskt och teoretiskt analyskapitel eftersom vi ansåg att det 
vara den mest passande strukturen för oss, där vi på ett tydligt sätt kunde lyfta fram empirin 
samt påvisa de mönster och tendenser som framkom genom de olika intervjupersonernas svar.  
Vi ansåg det även vara mindre förvirrande för läsaren att följa med i den röda tråden och 
samtidigt ge läsaren ett bättre underlag för att följa med i resonemanget som fördes fram till 
slutsatserna, då en del av syftet var att skapa förståelse.  

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att forskaren själv har en betydande roll för hur 
resultatet från intervjuinsamlingen framställs. De menar att de resultat som presenteras ska 
framställas helt oberoende av forskarens egna preferenser och åsikter, dvs. forskaren ska 
opartiskt inte ta något ställningstagande innan eller efter intervjun. Sjöberg (1999) menar att 
intervjuaren och respondenten genom samtalet under intervjun skapar ett gemensamt 
tolkningsarbete där kunskap utbyts och fenomen blir klarare genom dialogen som förs. Corbin 
och Strauss (2008) menar att hur informationen tolkas och hur det framställs är djupt 
involverade med varandra. De menar att forskaren i många avseenden är översättare av vad 
som sägs och vad som görs i intervjun. De framhåller att de som genomför studien därför blir 
förmedlare av ett budskap från intervjupersonen till åhörarna. När vi transkriberade 
intervjuerna via ljudinspelning så var vi noga med att renskriva ordagrant vad 
intervjupersonen svarade och var även tydliga med att inte införa egna tolkningar i det som 
sades. Under sammanställningen med teorin, ansåg vi det viktigt att intervjupersonernas svar 
lyftes fram utan att budskapet i vad denne sade förändrades genom personlig tolkning.  

 

2.4 Datainsamling 
 

2.4.1 Urval 
 
Bengtsson et al (1998) belyser att de personer som väljs ut till intervju ska berika 
undersökningen med kunskap av central betydelse. Ett felaktigt urval kan leda till att den 
samlade empirin inte motsvarar undersökningens syfte och därmed blir undersökningens 
problemformulering svår att besvara i slutändan. Rätt val av intervjupersoner kan därför vara 
avgörande för studien. Thomsson (2002) föreslår ”snöbollsmetoden” för att hitta deltagare att 
intervjua. Denna metod går ut på att göra sin omgivning medvetna om vilka sorts 
respondenter som söks och förhoppningsvis därigenom få konkreta tips på personer som 
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passar in på beskrivningen. Nästa steg är att ta kontakt med potentiella respondenter och få 
ytterligare kontakt med deras bekanta som även de kan passa in på beskrivningen. Trost 
(2005) varnar för att det vid kvalitativa intervjuer finns risk för att respondenterna i urvalet 
blir för lika varandra. I en kvalitativ studie är det viktigt att få en variation bland 
respondenterna som leder till en intressant mix av åsikter och erfarenheter.  

Vi valde respondenter utifrån ett visst antal kriterier. Då vi behandlade två stora ämnen, 
sociala medier och B2B var vårt mål att ringa in respektive område med hjälp av respondenter 
som besitter värdefull kunskap inom dessa båda fält. Vi har medvetet sökt respondenter som 
tillsammans skapat en intressant mix av åsikter i vår undersökning. För att åstadkomma en 
sådan mix har vi intervjuat både konsulter och personer på företag som arbetar med sociala 
medier samt personer på företag inom B2B som i viss utsträckning är aktiva inom sociala 
medier. Då det har varit svårt att hitta B2B företag som är aktiva inom sociala medier frågade 
vi samtliga respondenter om de hade tips på företag, och på så vis fick vi många nya uppslag 
som hjälpte oss att komma framåt i vårt sökande efter respondenter.  

 

Presentation av våra samtliga respondenter: 

Joakim Jardenberg, VD Mindpark. Omnämnd i boken ”De som byggde Internet”. Var med 
från början på aftonbladet.se och har sedan dess jobbat med flera stora medieföretag i Sverige. 
Jobbar även som rådgivare åt företag i Internetfrågor och blev nyligen utpekad av 
Internetworld som en av de tio digitala profiler som statsministern bör lyssna på. Driver 
bloggen Jardenberg Unedited som nyligen röstades fram som branschens bästa blogg om 
media. 

Tomas Fröjd, Marknadskommunikationschef, Daloc Säkerhetsdörrar. Daloc är en 
väletablerad Svensk industrikoncern och är framgångsrikt på sin marknad. Vi valde att 
intervjua Daloc eftersom de är ett traditionellt B2B företag som precis har börjar använda 
sociala medier. 

Camilla Hyllén, marknadschef Sverige SKF. SKF koncernen är världsledande leverantörer 
av produkter och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. 
Vi valde att intervjua SKF på samma kriterier som Daloc, då även SKF är ett traditionellt 
B2B företag som precis har börjat använda sociala medier.  

Lars Andersson, Cheif digital strategist, Skapa. Skapa är en strategisk byrå inom online 
kommunikation i Göteborg. De är experter på onlinemarknadsföring och 
kommunikationslösningar och hjälper företag med hur de bäst kan använda webben för att 
kommunicera direkt med olika målgrupper. Vi valde att intervjua Skapa för att få deras 
perspektiv på användningen av sociala medier i B2B företag.  

Lovisa Åblad, jobbar med B2B marknadsföring på Addit information i Göteborg och 
frilansar som social media konsult. Vi valde att intervjua Lovisa då hon står med ett ben i ett 
B2B företag och ett ben i sociala media sfären och kan därför relatera till båda perspektiven 
samtidigt.  

Lena Carlsson, VD Kreafon. Kreafon är en kommunikationsbyrå som är verksam inom 
reklam och PR. De hjälper kunderna att synas, ge rätt intryck samt att skapa bättre 
kundrelationer för att stärka varumärket. 2009 skrev Lena boken ”Marknadsföring och 



11 

 

kommunikation i sociala medier”. Vi valde att intervjua Lena på grund av hennes breda 
kunskaper inom sociala medier.  

Jacob Westerlund VD Wilsoncreative. Wilsoncreative är en reklambyrå i Kalmar som 
hjälper företag att stärka sitt varumärke genom traditionella och otraditionella 
marknadsföringsmetoder. Vi valde att kontakta Jacob på Wilsoncreative eftersom vi sökte ett 
B2B företag som aktivt jobbar med sociala medier i sin marknadsföring och kommunikation.  

 

2.4.2 Intervjuer 
 
Enligt Bengtsson et al (1998) är intervjun idag vårt främsta redskap när vi vill åt information 
om människor och deras tankar. Intervjun blir ett verktyg i vår strävan efter att studera den 
mänskliga interaktionen och intervjuaren ges möjligheten att förstå världen ur respondentens 
synvinkel. Ryen (2004) menar att hur intervjun struktureras i förhand beror på faktorer som 
fokus och val av forskningsfrågor. En strikt formulerad intervjuguide kan låsa intervjuaren 
och respondenten kan lätt missförstås eller så finns det risk för att viktiga slutsatser inte får 
utrymme i den fasta strukturen och intervjun blir mekanisk. Vidare beskriver Kylen (2004) att 
intervjuaren i mindre styrda intervjuer har ett antal frågeområden som kommer att behandlas. 
I öppna intervjuer används oftast en intervjuguide som stöd för samtalet. En intervjuguide 
består av fyra till sex punkter som kan kompletteras med underrubriker. Genom att använda 
sig av en intervjuguide får intervjun snarare en karaktär av ett samtal än en utfrågning. Enligt 
Ryen (2004) är den halvstrukturerade intervjun den mest utbredda, i förhand har intervjuaren 
sammanställt huvudfrågor och teman, frågorna är inte formulerade i detalj eller ordningsföljd. 
Trost (2010) inflikar att följdfrågor kan formuleras under intervjuns gång och baseras då på 
tidigare svar från respondenten. Kylen (2004) menar att en intervju kan läggas upp på olika 
sätt, trattmodellen är vanligt förekommande och syftar till att inleda med öppna och breda 
frågor för att sedan smalna av och bli mer konkreta och preciserade omkring ämnet i fråga 
(Kylen, 2004). Om intervjuaren på förhand vet vad han ämnar få ut av intervjun kan direkta 
och konkreta frågor ställas enligt en utarbetad förhandsstruktur. Det reducerar även risken för 
tillkomsten av överflödig och onödig information som inte tillför något i slutändan. Om det är 
intervjuobjektets perspektiv i en viss fråga som ska belysas kan en förhandsstruktur motverka 
detta (Ryen, 2004).  

Enligt Lantz (2007) ska en intervju som är genomtänkt och välutförd spegla källans 
uppfattningar eller upplevelser. Detta förutsätter att intervjuaren har skapat en avslappnad 
stämning och möjliggjort ett samspel som medfört att respondenten har kommit till sin rätt 
under intervjun.  Kylen (2004) poängterar att det ska finnas en lyhördhet hos intervjuaren för 
vad som händer för att intervjun ska bli bra för båda parterna. Vi valde att använda oss utav 
en intervjuguide till våra intervjuer. Vårt mål med intervjuerna var att få respondenterna att 
tala fritt utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Istället för att låsa respondenten med 
strukturerade frågor öppnande vi upp möjligheten för att intervjun skulle få karaktären av ett 
samtal. Vi valde att spela in samtliga intervjuer på band för att vi skulle kunna återge dem på 
ett exakt och korrekt sätt. Enligt Thomsson (2002) är det viktigt att spela in intervjuer för att 
få tillgång till respondentens hela historia med dennes egna ordval. Ett varnande finger höjs 
dock för att vissa människor kan känna sig obekväma med att bli inspelade på band. 
Anledningen kan vara prestationsångest inför det faktum att intervjuaren närsomhelst kan gå 
tillbaka och lyssna på det som sagts. Vi var noga med att fråga samtliga respondenter om det 
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gick bra att vi spelade in intervjuerna innan de ägde rum. Som en extra säkerhet antecknade 
även den som inte ställde frågorna ifall något skulle falla bort vid inspelningen.  

Det har betydelse för intervjun om respondenten och intervjuaren möts mellan fyra ögon eller 
om intervjun sker via telefon. Vid en telefonintervju faller kroppsspråket bort som annars 
utgör en stor del av interaktionen och den omedvetna kommunikationen. Ett telefonsamtal 
kan däremot bli mer intimt än ett vanligt samtal, då parterna inte ser varandra kan 
respondenten känns sig anonym och få en känsla som påminner om en biktstol och anförtror 
sig därför åt intervjuaren (Jacobsen, 1993). Vid en telefonintervju är det viktigt att 
intervjuobjektet känner att intervjuaren lyssnar och är uppmärksam på vad som sägs. 
Emellanåt kan det vara bra att upprepa vad respondenten har svarat för att påvisa att svaren 
uppmärksammats. Innan samtalet avslutas kan intervjuaren ge en kort sammanfattning av 
samtalet (Kylen, 2004). Vi gjorde tre av våra intervjuer över telefon eftersom respondenterna 
befann sig utspridda över hela landet. Istället för att söka efter intervjuobjekt nära oss utgick 
vi istället efter att söka människor med rätt kompetens för att vår uppsats skulle bli så bra som 
möjligt.  

 

2.5 Vetenskapliga kriterier 
 
Människan funderar ständigt över och granskar sin omgivning, studenten undrar över om 
salstentan verkligen motsvarade de hon lärt sig under kursen och företagaren grubblar över 
om massmedias beskrivning av branschen han verkar i verkligen stämmer överens med 
verkligheten. Vi bedömer giltigheten av de prövningar vi utsetts för och trovärdigheten i det 
vi läser, denna giltighet går även under begreppet validitet (Rosengren & Arvidsson, 1992). 
Hellevik (1996) menar att validitet har koppling till datainsamlingens relevans, då en 
undersökning sägs vara av hög validitet om det som faktiskt mäts är det som avsett att mätas. 
Även Edvardsson (1996) anser att hög validitet beror på hur data kan relateras till det som ska 
bedömas, data kan ha validitet för en bedömning men inte för en annan. Hellevik (1996) 
förklarar att validitet handlar om vad det är som mäts. Om mätningarna innehar tydlig 
relevans för att i slutändan kunna besvara den givna problemformuleringen har 
undersökningen hög validitet. Ibland går det inte att utföra exakta mätningar kring ett problem 
då de faktorer som ska mätas inte lämpar sig att mäta direkt. Personlighetsdrag och attityder 
är ett exempel på sådana variabler. Forskaren kan då bli tvungen att nöja sig med indirekta 
mått som kan härledas till det problem som undersöks.  

Begreppet reliabilitet syftar till undersökningens grad av tillförlitlighet och noggrannhet. Den 
bestäms av hur forskaren har gått tillväga i mätningen. För att uppnå hög reliabilitet måste de 
olika processerna i undersökningens gång vara fria från slumpmässiga fel och mätningar ska 
ske oberoende av varandra och alltid ge lika resultat (Hellevik, 1996). Reliabiliteten tenderar 
att vara hög då mätningen är precis och observerbar (Neuman, 2000). Svensson och Starrin 
(1996) ställer sig frågan om det inom kvalitativ forskning är möjligt att samma mätningar ger 
lika resultat varje gång. En intervjuperson kan vid olika sinnestillstånd lämna olika svar på 
samma frågor och reliabiliteten måste därför ses i sitt sammanhang. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att reliabiliteten inom kvalitativ forskning tar upp problemet huruvida en 
respondent ger olika svar till olika intervjuare, reliabilitet blir då en fråga om konsistens och 
giltighet. Dock varnar de för att en för stark betoning på lojalitet kan hämma intervjuns 
spontanitet och kreativitet. Vi försökte vara så neutrala som möjligt under intervjuerna och 
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undvek att ställa ledande frågor för att respondenten inte skulle känna sig påverkad av våra 
åsikter.  

Neuman (2000) belyser att validitet och reliabilitet oftast kompletterar varandra, men i vissa 
situationer kan de båda begreppen hamna i konflikt med varandra. Då validiteten ökar blir det 
desto svårare att hålla hög reliabilitet och tvärtom. Detta uppstår då observationen är alltför 
abstrakt och svårdefinierad. Hellevik (1996) anser att hög validitet måste följas av hög 
reliabilitet eftersom de observerbara variablerna mister sin giltighet om undersökningens 
datainsamling och bearbetning är slarvigt utförd. Även Svensson och Starrin (1996) påpekar 
att validitet är överordnat reliabilitet då en hög validitet alltid följs av en hög reliabilitet. 
Däremot är inte hög reliabilitet en försäkring för att en undersökning har hög validitet 
(Svensson & Starrin, 1996). Material kan bearbetas på ett korrekt sätt men kan i slutändan 
skilja sig från problemformuleringens huvudsakliga mål (Hellevik, 1996). Enligt Neuman 
(2000) är perfekt validitet och reliabilitet omöjliga att uppnå, snarare ska de ses som ideal som 
forskaren strävar efter att uppnå.  

Objektivitet är ett begrepp som ofta diskuteras i samband med validitet, att vara helt nollställd 
och stå utan åsikter inför den information som vi tar del av är i det närmaste orealistisk enligt 
Trost (2005). Däremot menar Rosengren och Arvidsson (1992) att reliabilitet och objektivitet 
kan användas som synonymer då båda begreppen kan förklaras som att resultatet är opåverkat 
av forskaren själv. Kvale och Brinkmann (2009) gör ett inlägg i debatten då de frågar sig om 
intervjuproducerade kunskaper kan vara objektiva. För att sträva mot en objektivitet i 
undersökningen bör respondenten ges möjligheten att protestera mot vad forskaren säger om 
dem och om de antaganden som ligger bakom forskarens frågor samt att respondenterna kan 
väcka frågor på deras egna villkor. Vi har erbjudit samtliga respondenter att godkänna den 
skriftliga versionen av intervjun för att de kan stå bakom materialet och att det är deras ord 
och mening som framkommer. 

 

2.6 Metodkritik 
 
Enligt Edvardsson (1996) bör forskaren ta hänsyn till och vara observant kring källans grad av 
äkthet. Vi har sökt vår litteratur till uppsatsen i universitetets bibliotek, vi har även sökt 
artiklar genom Linnéuniversitetets sökmotor. Fokus har även legat på att finna uppdaterad och 
nyare litteratur för att uppsatsen ska kännas aktuell. Som tidigare nämnt har vi undersökt ett 
relativt nytt och oetablerat ämne, därmed har det varit nödvändigt att använda Internetkällor 
som är uppdaterade kring ämnet. Vi har valt dessa källor med stor försiktighet och vi har 
kontrollerat källan i den utsträckning det var möjligt. Vi vill påpeka att vi är medvetna om att 
det inte är vetenskapliga källor, dock anser vi att det var relevant för uppsatsens aktualitet. 
Bryman och Bell (2005) påpekar betydelsen över att notera de datum då Internetkällan 
besöktes eftersom webbplatser ofta försvinner eller ändras. Vidare menar de att en 
användning av både tryckt- och webb-material kan inbjuda till intressanta skillnader och kan 
då höja validiteten på materialet. Dock ska alltid material hämtat från webbplatser kritiskt 
analyseras och granskas under sund skepticism.  

Grenness (2005) menar att urvalet till en kvalitativ studie är kritiskt då den består av relativt 
få intervjuer, det medför att kvaliteten på undersökningen i stor grad är förknippad med 
kvaliteten på respondenterna. Vi strävade efter att intervjua människor med erfarenhet inom 
social media samt företag som befann sig i olika stadier vad gäller användningen av sociala 
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medier. I efterhand är det svårt att kritisera vårt urval då vi inte vet vilka resultat som skulle 
ha uppnåtts med andra intervjuobjekt. 

För att registrera intervjuer är det vanligt att använda sig av något slags hjälpmedel, vanligast 
är att använda sig utav en bandspelare eller att anteckna. Vid bandinspelningar kan 
respondenten ha svårt att känna sig avslappnad och som en följd blir intervjun av sämre 
kvalitet (Bengtsson et al, 1998). Trots vissa risker valde vi att banda intervjuerna för att 
ordagrant kunna återge det som respondenterna sagt. Vi upplevde aldrig att respondenterna 
kände sig hämmade eller höll tillbaka med sina åsikter på grund av inspelningen. Detta 
faktum kan vi självklart inte kontrollera eller bevisa då vi inte vet vad som kommit fram 
under intervjun om bandspelare inte använts.  

Bryman och Bell (2005) lyfter fram hermeneutiken som en viktig del i tolkningsprocessen, 
eftersom den bygger på idén att forskaren ska analysera en text utifrån det perspektiv som 
dess upphovsman haft. I en kvalitativ studie, menar de att hermeneutiken kan användas vid 
insamlingen av data genom att forskaren tar hänsyn till sammanhanget när intervjun och 
texten producerades. Vi var medvetna om att sammanhanget och omgivningen som 
intervjuerna genomfördes i kan ha haft en viss påverkan på personernas svar, men för att 
motverka detta försökte vi göra de personliga intervjuerna i avskilda, ostörda rum samt låta 
intervjupersonen prata till punkt utan att avbryta i förklaringarna. De telefonintervjuer vi 
genomförde hade vi ingen möjlighet att välja en lugn plats, eftersom det låg utanför vår 
kontroll, men vi försökte istället vara så tydliga som möjligt med våra frågor – för att undvika 
misstolkning av intervjupersonen. 

De angreppssätt vi arbetade utifrån för att behandla analyskapitlet kommer härmed även att 
motiveras. Vi anser att vi valde den strukturen som var mest lämplig för vår studie dvs. att 
presentera empirin endast med kopplingar till teorin. Att lyfta fram fyra röster i analysen, 
teori, primär empiri, sekundär empiri, vår röst, ansåg vi endast skulle bli osammanhängande, 
då uppsatsens delar och de olika rösterna blir mer oskiljbara. Istället ville vi hålla fokus på 
våra respondenter i analysavsnittet och valde därför bort att lägga till vår egen röst, vilket 
ledde till att det kändes naturligt för oss att välja denna arbetsform. Vi anser att 
empiriavsnittet tillsammans med teorierna ger en stark grund för slutsatserna och uppsatsen i 
sin helhet. 

Det uppstod även svårigheter i att finna teori om B2B företag och sociala medier, vilket ledde 
till att vi utnyttjade en del av teorin som riktar sig till både B2B- och B2C företag. De 
framgick i de flesta teorikällor att det som skrevs även kunde tillämpas på B2B företag, vilket 
vi anser stämmer då det i grunden handlar om att kommunicera med människor. För att ge 
läsaren en tydlig bild av B2B marknaden fokuserade vi enskilda delar av teorikapitlet på B2B 
relationen och hur de kommunicerar.  

Slutligen vill vi även uppmärksamma vår ansats som vi arbetat utifrån, abduktion, som blev 
framträdande under arbetets gång. Patel och Davidson (2003) menar att det positiva med det 
abduktiva arbetssätet handlar om att forskaren inte behöver bli låst vid att antingen arbeta 
induktivt eller deduktivt utan kan arbeta lite friare. Däremot framhåller de att de negativa 
aspekterna handlar om att forskaren kan påverkas av tidigare erfarenheter vid val av 
intervjupersoner och vid formandet av en hypotes, eftersom ingen forskning är 
förutsättningslös. Det syfte vi valde att undersöka baserades i första hand på intresse och 
viljan av att skapa oss en bredare förståelse inom ämnet, och de intervjupersoner som valdes 
blev aktuella utifrån den kunskap de ansågs besitta inom området. Utifrån detta anser vi att vi 
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skapat ett relativt objektivt studieämne – eftersom syftet är relativt brett och intervjuerna 
endast valdes utifrån inblick i forskningsämnet. Med detta kan vi däremot inte framhålla att 
hela rapporten är fullständigt objektiv, eftersom det är omänskligt för individer att i alla 
situationer vara helt objektiv.  
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3. Sociala medier diskuteras 
I det här kapitlet vill vi uppmärksamma och påvisa de diskussionerna om sociala medier som 
florerar på bloggar och forum på Internet. Vi har valt att uppmärksamma dessa källor 
eftersom vårt ämnesval är relativt nytt och oetablerat på marknaden, som följd har vi haft 
svårt att hitta vetenskapliga källor som behandlar B2B företags framfart i de sociala 
medierna. Vi anser även att detta avsnitt är viktigt för vår uppsats då vi vill ta del av den 
senaste informationen om sociala medier inom B2B.   

 
Med hjälp av sociala medier kan vi kommunicera med varandra dygnet runt från andra sidan 
jorden om vi så önskar. Människor är frekventa deltagare i de nya kommunikationsspelen och 
vi interagerar med varandra genom flera olika Communitys och sociala nätverk. Facebook får 
4000 nya medlemmar dagligen och det laddas upp ca 65 000 videos varje dag på Youtube 
(Vikström, 2009).  

Enligt Carlsson (2010) har sättet att marknadsföra förändrats och i samband med sociala 
mediers genomslagskraft har ett nytt sätt att kommunicera etablerats. De gamla 
kommunikationsmodellerna och reklamstrategierna är föråldrade och företagen måste nu hitta 
nya sätt för att skapa relationer till kunderna. Med sociala medier kan företag nå kunder på ett 
effektivt sätt utan att det behöver kosta en krona. Att blogga och bli medlem i sociala nätverk 
är gratis, vad som krävs är istället tid och engagemang. I en artikel i Dagens Media 1belyses 
det faktum att företag har svårt att hinna med att gå in med det engagemang som krävs för att 
föra dialoger och bygga relationer i olika sociala medier.   
 
Lundin (2009) menar att det fortfarande är företag på B2C marknaden som är mest 
framstående inom sociala medier. Ett B2B företag har en mindre målgrupp att rikta sig till, 
däremot blir målgruppen lätt att identifiera och därför kan företaget enkelt börja kommunicera 
med dessa. Bodnar (2009) menar att 2009 var året då B2B företag på allvar började inse 
nyttan med sociala medier och hur de skulle integrera dem i företagets redan befintliga 
kommunikationsmix. Den största utmaningen för företagen är nu att sålla bland nätverk och 
Communitys för att deras medverkan i sociala medier ska gå i linje med vad företaget står för 
och vad de vill förmedla. Då sociala medier inte är en naturlig del i kundstrategin möter dessa 
nya kommunikationskanaler ett motstånd som till största del grundar sig i rädsla vilket gör att 
många företag har en negativ inställning till sociala medier. Persson (2008) uppmärksammar 
en undersökning av Avanade som presenteras på Internetworld som påvisar att 7 av 10 
Svenska företag av säkerhetsskäl är rädda för att använda sig av den nya tekniken, ändå ser 3 
av 10 företag en koppling mellan sociala medier och ökad försäljning. Avanades Sverigechef 
gör i samband med undersökningen ett uttalande där han tror att företagen är rädda för att 
läcka affärshemligheter till konkurrenterna. 

Facebook har nu över 350 miljoner medlemmar världen över, Cohen (2009) menar att allt fler 
B2B företag har börjat inse att det inte längre går att ignorera det ständigt växande nätverket. 
En fanpage senare och företaget är en del av världens största sociala nätverk. Genom 
Facebook kan företaget bygga en relation till sina fans, det faktum att fansen själv uppsöker 
sidan och blir medlemmar gör dem mer trogna företaget och dess varumärke. Cohen anser att 

                                                            
 



det sedan är upp till företaget att förvalta sidan och uppdatera sin status som engagerar fansen 
och uppmanar dem till att lämna kommenterar och det är då företaget kan börja föra en dialog 
med kunden.  

Att se sociala medier som ett experiment är helt fel taktik enligt Bodnar (2009) om inte 
företaget har resurserna till att lägga upp en social media strategi kan det lika gärna kvitta. Vid 
kortsiktiga kampanjer som syftar till snabb försäljning är inte sociala medier vägen att gå. 
Sociala medier genererar försäljning men kräver ett långsiktigt perspektiv då det handlar om 
att bygga förtroende via webben. Fenwick (2010) diskuterar vikten av att skapa en strategi för 
företagets närvaro i de sociala medierna och menar att vissa företag ställer sig ovilliga till en 
sådan strategi. Vidare drar han paralleller till Internets första skede i slutet av 90-talet och hur 
företag då hävdade att Internet inte skulle ha någon inverkan på deras företag och att Internet 
bara var en fluga. För vissa företag har det tagit 10 år att inse att en hemsida inte är lika med 
en elektronisk produktkatalog.  
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Det förändrade medielandskapet menar Grönholm (2009)  medför att den klassiska relationen 
mellan säljare och köpare inte längre kan tas förgiven. Köparen söker sin information via 
sociala medier och säljare säljer via sociala medier. Oberoende om det rör sig om B2C eller 
B2B så handlar kommunikationen mellan parterna numera om att konversera och bygga en 
relation som inte nödvändigtvis baseras på produkten eller tjänstens rationella nytta. 
Grönholm förklarar att kommunikationsvägarna förändras mellan de olika affärsrollerna då 
sociala medier påverkar hur vi väljer våra affärspartners.              

Grönholm, 
2009) 

 

Företag blir allt mer maktlösa över det informationsflöde som utbyts över Internet. De 
levererar inte längre informationen ut till kunderna, istället är det kunderna själva som förser 
varandra med information via olika former av sociala medier. Åsikter och utvärderingar om 
företag och deras produkter som är skrivna av privatpersoner kan ibland rankas högre än den 
information företaget själv förmedlar via sin hemsida (marketing, 2009). 

Enligt Shapell (2010) är det viktigt att företagen inte använder de sociala medierna för att 
lägga ut reklammeddelanden, eftersom användarna inte söker upp Twitter eller Facebook för 
att läsa om hur de kan köpa företagets produkter på bästa sätt. Han menar att det är bättre att 
företaget fokuserar på att utbilda kunden och försöka uppmuntra till intressanta dialoger där 
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företaget besitter särskilda kunskaper. Han lyfter även fram vikten av att företagen håller sig 
professionella och noga utvärderar vad som presenteras i de sociala medierna, eftersom det 
som publiceras bör betraktas på samma sätt som ett affärsmöte med en viktig kund. 

 Kho (2008) menar att B2B företag har fler fördelar av sociala medier än B2C-företag, 
eftersom de skapar en mer personliga interaktion mellan företagen samtidigt som de kan öka 
trovärdigheten och stärka företagsrelationerna. Hon menar även att det finns stora möjligheter 
för B2B företag att utnyttja de sociala medierna för att hjälpa sina kunder, genom att t.ex. 
använda bloggar eller andra forum till att lösa kundernas problem. Hon lyfter fram att B2B 
företags bloggar och användning av andra sociala medier noga bör övervakas, så att olämpliga 
diskussioner förs offline istället och negativa kommentarer besvaras snabbt och inte tas bort 
eller blir ignorerade.  

O’Brien (2009) påstår att sociala medier ses som irrelevant och till och med klassas som 
löjliga hos vissa B2B företag och många är försiktiga med att använda sig av sociala medier. 
Samtidigt vill B2B köpare ha lika mycket information om företaget de handlar med som en 
privatperson i samma situation vill, vilket gör motsättningarna mot sociala medier irrationella. 
Bodnar menar att sociala medier inte är det bästa verktyget för alla B2B företag. Detta gäller 
bland annat de företag som är nischade och riktar sig mot en marknad med få antal kunder. 
För att lyckas marknadsföra sig inom sociala medier krävs tid och engagemang. Wallace 
(2009) betonar att all marknadsföring, vare sig det är B2C eller B2B, riktar sig mot människor 
och människan är och förblir en social varelse som värdesätter konversationer och relationer 
vilket är exakt vad sociala medier erbjuder. O’Brien (2009) påpekar att även de människor 
som jobbar på B2B företag har ett socialt behov som de numera kan tillgodoses online. De 
läser bloggar, de finns på Facebook, på Twitter och i diverse forum. De sociala nätverken gör 
det möjligt för företaget att observera pågående diskussioner om deras produkter, tjänster eller 
företaget i allmänhet, de kan själva välja att medverka i diskussionerna men de kan inte 
kontrollera dem. Att öppna dörren för fler kommunikationsvägar ser O’Brien enbart som 
något positivt och menar att B2B företag mycket väl kan bygga upp ett förtroende till sina 
kunder via sociala medier.  

Slayter (2009) förklarar hur Dell med hjälp av sociala medier har ökat interaktionen med sina 
kunder. De har följt Internets utveckling från ett statiskt till ett integrerat verktyg och under en 
period hade dem 40 medarbetare som endast jobbade med ”communities and conversations”. 
Under 3 års tid bestod deras främsta uppgift i att lyssna och lära innan sociala medier 
implementerades i företagets strategi. Dell (2010) började använda sociala medier för att 
kommunicera ut nyheter och erbjudanden, nu använder de sig av sociala medier för att bygga 
relationer både till sina kunder och mellan de anställda. Via plattformen ideastorm.com kan 
kunderna själva komma med idéer för att förbättra Dells produkter och tjänster. I december 
2009 hade nästan 400 idéer implementerats. Dell (2010) är ett exempel på ett företag som 
jobbar med öppen innovation med sina kunder, i takt med att kunderna fått mer makt har Dell 
insett att kunderna besitter värdefulla kunskaper och i vissa fall bättre idéer än företaget. Med 
det i beaktning har Dell med framgång utvecklat ett koncept som tar tillvara på dessa idéer 
och som involverar kunden.  

En undersökning om alternativa marknadsföringskanaler utförd av Marketdirections visar att 
Svenska företag förutser att de kommer satsa mest på den egna hemsidan under 5 år framåt, 
den egna hemsidan är även den kommunikationskanal det satsas mest på just nu bland 
företagen (Laudon, 2010). Anna Malmhake Absoluts globala marknadsdirektör, är inte av 
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samma åsikt då hon i Dagens Media framför att den egna hemsidan är det sista företaget ska 
engagera sig i, istället bör de fokusera på att vara där kunderna är (Almer, 2009). 

I ett blogginlägg förutser Nyman (2010) att platstjänster blir nästa hype inom sociala medier. 
Han menar att kopplingen mellan Internet, sociala medier och det fysiska rummet kommer att 
stärkas framöver. Idag finns det redan platstjänstapplikationer som Gowalla och Foursquare 
att ladda ner till iPhone. Vidare menar Nyman att tjänsten går ut på att du checkar in på den 
plats du befinner dig och kan då se vilka av dina vänner som redan är incheckade på platsen 
och enkelt kontakta dem. Du kan även få en överblick över affärer, restauranger och andra 
företag i närheten och kan samtidigt även ta del av hur andra individer dömer och utvärderar 
dessa platser. Företag kan dra nytta av dessa tjänster genom att koppla upp sig till tjänsten och 
se hur många check-in som leder till köp i deras företag.  

Alberts (2010) menar att företagen måste göra ett val, antingen att ignorera den nya tekniken 
som gör det möjligt att interagera med sina kunder eller börja experimentera med sociala 
medier och utforska möjligheterna. Alberts påpekar vikten av att förflytta sig dit kunderna är 
och lyfter fram att vi numera finns online; på våra bloggar, i våra sociala nätverk och på 
youtube.  
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4. Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teori vi valt att berika vår uppsats med. Vi har noga 
sökt igenom litteratur som behandlar B2B och sociala medier, både separat och tillsammans. Vi 
kommer bland annat att diskutera sociala medier, strategier inom sociala medier, B2B 
relationen, kommunikation inom B2B samt sociala medier och framtiden. Samtliga delar kommer 
ytterligare att behandlas i analysen. 
 

4.1 Sociala medier 
 
Enligt Scott (2010) är sociala medier ett samlingsbegrepp för den teknik som erbjuder vem 
som helst att närsomhelst uttrycka sin åsikt, sina tankar samt skapa relationer online.  
Inkluderat är bland annat sociala nätverk, bloggar, video- och fotodelning samt wikipedia. 
Scott (2010) förklarar hur han liknar webben med en stad där chattrum och forum fyller 
samma funktion som pubar och caféer. Även Zhang & Li (2010) definierar begreppet sociala 
medier som en övergripande term för olika sociala nätverk och forum. De menar vidare att 
sociala medier har förändrat människans livssituation och att vi nu kommunicerar på ett helt 
annat sätt. Kaeplin & Helin, (2009) beskriver sociala medier som en samling Internetbaserade 
applikationer som bygger på den ideologi och teknologi som Web 2.0 förespråkar. Fill (2009) 
går ett steg längre och håller begreppen Web 2.0 och sociala medier som synonymer.  

Evans (2008) menar att ett företag kan lära sig mer om sina produkter genom att använda sig 
av sociala medier då företaget på ett strategiskt sätt uppmärksammar kundernas kommentarer 
och konversationer. Han framhåller att företag idag inte själva kan bestämma om de ska synas 
på den sociala webben eller inte och därför tjänar företagen mer på att möta sina kunder på 
nätet och utnyttja sociala medier i sin verksamhet. Clapperton (2009) framhåller att de 
positiva aspekterna med sociala medier handlar om att företaget kan engagera sig i sina 
kunder genom elektroniska medel på ett helt nytt sätt. Han lyfter fram att större företag genom 
de sociala medierna har fått upp ögonen för vikten av engagera sina kunder. Detta påvisar han 
eftersom kunderna deltagande kan ge upphov till att även lyckas engagera nya potentiella 
kunder till företaget. 

Enligt Evans (2008) har sociala medier många fördelar som marknadsförare på företag idag 
inte kan förbise. Han beskriver att samhället har tröttnat på den kommersiella reklamen som 
kommer från exempelvis TV och tidningar och att företag istället bör marknadsföra sig där 
privatpersoner främst söker sin information. Marknadsföringen skapas då av en naturlig 
konversation mellan kunder som kan utbyta kunskaper med varandra. Här får han medhåll av 
Carlsson (2009) som menar att den traditionella pushmarknadsföringen nu får stå tillbaka för 
pullmarknadsföring som istället för att avbryta och tvinga kunden att lyssna erbjuder en 
valmöjlighet där mottagaren själv kan välja eller välja bort. Evans (2008) lyfter fram att det 
viktigaste budskapet för marknadsförare att föra fram idag handlar om tillit och förtroende. 
Om ett företag lyckas skapa ett word of mouth som inbringar tillit och förtroende har det en 
positiv påverkan på företagets produkter och tjänster, att använda sociala medier efter 
utarbetade strategier kan hjälpa företag att skapa ett positivt word of mouth. Weber (2009) 
menar att många företag är kritiska till att andra människor genom de sociala medierna kan 
kommentera och kritisera t.ex. företagets produkter och service. Han menar vidare att 
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företagens försiktighet inte har någon betydelse eftersom personer kommer kritisera oavsett 
om företaget har egna sociala plattformar eller inte.  

Enligt Clapperton (2009) är det viktigt att företag bestämmer sig för vilken onlineidentitet de 
vill ha i de sociala medierna. Han menar att det kan vara ett svårt beslut, eftersom en person 
kan representera en hel organisation och därför behöver vara tydlig med det. Han lyfter fram 
att det kan vara komplicerat för ett företag att hitta den rätta avvägningen mellan att vara för 
stel och att vara för personlig. Detta eftersom han menar att ingen kommer att läsa det som 
skrivs om företaget endast fokuserar på företagsnyheter, samtidigt som att en för personlig 
approach kan skada företagets image på sikt.  Weber (2009) menar att den nya 
marknadsföringen med sociala medier skapar en plattform för verklig samverkan och adderar 
samtidigt fler dimensioner till kommunikationen. Han menar att kommunikationen i de 
sociala medierna är mindre behärskad och kontrollerad och handlar mer om att istället skapa 
attraktiva miljöer för andra individer.   

Enligt Safko et al (2009) är det viktigt att företaget lyckas engagera sin publik innan 
konversationen online kan ta fart. Företaget bör se till att de sociala medier som används 
engagerar de olika intressenterna i anslutning till organisationen och samtidigt underlättar 
kommunikationen och samarbetet dem emellan. De menar även att det är viktigt att företag 
som ska använda sig av sociala medier hittar sin egen nisch och genom det utnyttjar 
möjligheterna att anpassa de verktyg som används efter målgruppen och syftet. Här 
instämmer Kaplan och Haenlein (2009) då de poängterar vikten av att noga välja ut vilka 
sociala medier ett företag väljer att figurera i. Vidare råder de företag att vara ödmjuka inför 
de nya kommunikationsformerna då det troligen finns miljontals användare som kan dess 
funktioner mycket bättre än dem. Företagets val av sociala medier kan baseras på deras 
målgrupp samt vad de vill kommunicera ut till målgruppen. Clapperton (2009) menar att 
företaget måste ha ett mål med de sociala medierna, dvs. veta vad de vill uppnå med dem. 
Detta menar han eftersom flera företag tappar förmågan att se klart när det handlar om sociala 
medier, vilket leder till att de tror att det räcker med att skapa olika konton på olika 
plattformar. Detta menar han gör att företagen glömmer bort hur den specifika plattformen de 
valt ska bli effektivt för företaget. 

Comm (2009) menar att sociala medier har ändrat förutsättningar på det viset att det nu inte 
behöver kosta någonting att skapa och förmedla ett budskap. Den låga kostnaden gör att 
företaget inte behöver nå ut till en miljonpublik, istället kan de fokusera på en nischad 
marknad och ändå tjäna pengar. För att engagera kunderna råder Kaplan och Haelin (2009) 
företaget att lära sig spelreglerna och göra sig intressanta och attraktiva för kunderna att 
interagera med. Just därför är det av största vikt att lyssna på kunderna, ta reda på vad de vill 
höra och vad de är intresserade av att tala om. Som exempel tar de upp Starbucks som har 
tagit fasta på kundernas åsikter och intressen genom lanseringen av ”my starbucks idea”. Det 
är en plattform liknande Dells där kunderna kan komma med idéer, skillnaden mot Dell är att 
här får kunderna själva rösta på det förslag som bäst faller dem i smaken, dock är det upp till 
ledningen om det vinnande förslaget implementeras eller inte (Kaplan & Haelein, 2009).  

 

4.1.1 Strategier  Sociala Medier 
 
Carlsson (2009) menar att rätt användning av sociala medier kan göra stor nytta då de öppnar 
upp för nya givande relationer med omvärlden, bättre kontakt med kunderna och ökade 
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försäljningssiffror. För företag som är nyfikna på sociala medier kan med fördel lägga upp en 
strategi innan de ger sig ut i webbdjungeln. Shappell uppmanar företag till att bekanta sig med 
de nya plattformarna innan en implementering sker men de måste också formulera ett mål 
med och ha en plan för hur och vad de vill åstadkomma. Clapperton (2009) varnar företag för 
att starta en Facebooksida eller ett Twitterkonto bara för att ”alla andra” gör det. Istället bör 
företaget fokusera på deras marknad och vad som passar för deras företag för att göra 
användningen av sociala medier effektiv. Carlsson (2009) påpekar att arbetet med en strategi 
inte behöver skilja sig nämnvärt från företagets övriga kommunikationsstrategier. Det handlar 
om att formulera mål samt hur vägen dit ska se ut. Enligt Zarella (2010) är strategi och taktik 
två sammanlänkade begrepp. Utan vetskap om vilken taktik företag ska använda sig av kan 
inte en strategi formas och utan en strategi som guide blir de taktiska verktygen mållösa. 
Enligt Ford et al (2002) menar att en gemensam syn på strategi inom B2B är orealistisk med 
hänsyn till den dynamiska värld de arbetar inom, istället bör en strategi ses som en analys av 
omvärlden, men även som ett verktyg för att hantera situationer. Strategi för företag handlar 
också om att bygga och underhålla relationer. 

 Zarrella (2010) anser att strategiarbetet bör inledas med att företaget ger sig ut och lyssnar på 
vad som sägs om dem på webben. Vidare påpekar Zarrella (2010) vikten av att företagets 
sociala media strategi går i linje med företagets redan etablerade identitet. Carlsson (2009) 
understryker betydelsen av att involvera samtliga avdelningar redan i strategiarbetet. 
Kommunikation finns på alla instanser och därför bör alla få möjligheten att påverka och 
lägga in sina erfarenheter för att användningen av sociala medierna ska spegla företaget som 
helhet. Shappell (2010) poängterar vikten av att underhålla och uppdatera sin företagsblogg 
eller Twitter. Då ett företags sociala medier inte underhålls frekvent kan de på bara några 
månader utan uppdateringar förlora det som de byggt upp. Shappell menar vidare att en dialog 
via sociala medier bör ges samma dignitet som ett första personliga möte med en 
affärskontakt. Carlsson (2009) varnar för att låta en anställd på egna premisser starta en 
Facebooksida eller blogg i företagets namn är inget att rekommendera, utan mål och strategi 
blir företagets uppstart i sociala medier troligen ganska meningslös. 

Carlsson (2009) har utformat en modell som leder fram företaget till en färdig strategi i de 
sociala medierna. Det första steget innefattar att skapa sig en förförståelse för vad företaget 
ger sig in i. Företaget kan till exempel förbereda sig genom workshops eller föreläsningar om 
sociala medier. Anställda i företaget kan också börja bekanta sig med sociala medier på egen 
hand genom att läsa bloggar och lära sig Facebook, det gäller helt enkelt att vara observant 
och lyhörd. Nästa steg blir att formulera en relevant målsättning som kan kopplas till och gå i 
linje med företagets övriga affärsmål. Det kan till exempel handla om att hitta nya 
kundgrupper, bättre produkter till följd av ökad feedback från kunderna eller ökad försäljning. 
Att hitta rätt målgrupp är det tredje steget i att skapa en strategi för företagets användning av 
sociala medier. Här gäller det för företaget att tänka över vilka kunder de vill nå och om dessa 
grupper finns online överhuvudtaget. När målgruppen är identifierad kan företaget skapa ett 
innehåll som intresserar kunderna och som öppnar dörren för en kommunikation mellan 
parterna. Det gäller att engagera användarna och skapa ett förtroende som kan vara 
inledningen på en långvarig relation. Innehållet bör också försiktigt belysa företagets 
produkter och tjänster.  

Nästa steg menar Carlsson är för företaget att välja vilka plattformar och aktiviteter som 
företaget vill figurera i. En idé kan vara att prova sig fram för att se vilken 
kommunikationsform som passar företaget bäst. Det viktigaste är att vara där kunderna finns 
och att aktiviteterna hänger ihop med de mål som formulerats och det innehåll som arbetats 



fram. Att implementera strategin och praktiska arbeta efter den hör till det svåraste och mest 
avgörande steget. Själva strategiarbetet behöver inte ta lång tid, det är viktigare att komma 
igång och längs vägen göra ändringar i strategin där det anses nödvändigt. Oftast räcker det 
inte med att en eller några ur företaget är involverade i användningen av sociala medier, 
istället kan ett team byggas upp som håller igång arbetet och uppdaterar kontinuerligt. 
Slutligen är det nödvändigt att regelbundet följa upp och utvärdera för att försäkra sig om att 
strategin och det praktiska arbetet fortgår som planerat. Det ger företaget tillfälle att förbättra 
och utveckla sin närvaro i de sociala medierna. De kan även gå tillbaka till den ursprungliga 
målformuleringen för att stämma av och se vilken effekt insatserna har genererat.   
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Mål 

 

Målgrupper/användare 

 

Innehåll 

 

Medier och Aktiviteter 

 

Implementering 
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Uppföljning och Utvärdering 

                                                ( Carlsson, 2009) 

 

4.1.2 Bloggar 
 
Enligt Balnaves et al (2009) har bloggar möjligheter att utveckla ett företags verksamhet och 
nå ut till nya segment och kunder. Även Safko et al. (2009) inser att bloggar kan fungera som 
en bra lösning om ett företag söker nya vägar att interagera med kunderna. Bloggar kan 
generera en större kundkrets för företaget då de med hjälp av bloggen kan differentiera sig 
gentemot konkurrenterna. Vidare menar Balnaves et al. (2009) att bloggar är en process som 
är under ständig förändring och handlar om att skapa en mer intim relation med sina kunder. 
Bloggar kan också beröra i stort sett vilket ämne som helst och har även stora möjligheterna 
att anpassas efter ändamålet som den önskas uppnå. De menar att det är enkelt för ett företag 
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att nå ut till exempelvis nischmarknader genom att ha en tydlig strategi bakom utförandet av 
bloggen. De lyfter även fram att bloggar ger läsarna en chans att kommentera och besvara de 
inlägg de läser, vilket skapar en form av debatt där läsarna kan kommunicera med andra 
läsare och genom det skapa ett nytt innehåll i bloggen som skribenten själv inte kan 
kontrollera. Carlsson (2009) påpekar vikten av att företaget engagerar sig och besvarar 
kommentarerna i bloggen, annars finns risken att läsarna försvinner då deras förtroende 
förbrukats. Safko et al (2009) instämmer och menar att konversationernas innehåll i de sociala 
medierna inte går att kontrollera och att företagen därför bör sätta sin unika prägel på 
bloggarna och på så sätt försöka influera sina kunder i konversationerna. Long et al (2006) 
beskriver hur en företagsblogg kan få nya kunder att identifiera sig själva genom att lämna en 
kommentar till det som skrivits i bloggen och på så sätt är en dialog inledd och interaktionen 
ett faktum. Kunden får en inblick i företagets värld och kan ohämmat ta del av deras processer 
och av de anställdas tankar kring dessa.  

Enligt Kaplan & Haenlein (2009) finns det även risker med att uppföra bloggar inom ett 
företag eftersom det i vissa fall kan komma att skada varumärket. En av riskerna de nämner 
handlar om anställda och deras möjlighet att uttrycka missnöje över bitar som berör företaget 
genom olika protest-bloggar, dessa kan generera negativ publicitet för organisationen och 
medföra en förlust av kunder. De förklarar samtidigt att de företag som uppmuntrar sina 
anställda att blogga måste vara beredda på och ha överseende med att det kan skrivas inlägg 
som blir negativa för företaget. Enligt Scott (2007) kan företag idag lära sig mycket om sitt 
egna företag från andra bloggare och deras kommentarer om företaget eftersom det alltid finns 
utvecklingsmöjligheter för ett företag. Om de då ser ett mönster i flera skribenters åsikter så 
kan tyda på att vissa funktioner behöver utvärderas och åtgärdas inom organisationen.    

Enligt Sweeney et al (2007) använder sig flera företag av en särskild företagspolicy omkring 
bloggar, så att de anställda är väl informerade angående om de får nämna företaget i sin blogg 
eller inte. En del företag har enligt dem även riktlinjer för de anställda som beskriver vad de 
får- och inte får nämna i bloggen rörande företaget de arbetar på. Enligt Demopoulos (2006) 
har företaget Microsoft tillåtit sina anställda att blogga om vad de själva är intresserade av 
istället för att instruera dem att lyfta fram en positiv bild av företaget. Eftersom de anställda 
på Microsoft ofta har ett driv och en passion för yrket avspeglar sig detta på ett tydligt sätt i 
bloggarna. Det medför ett positivt gensvar från kunderna som känner av entusiasmen från 
företaget utan att företagsledningen själva behöver konstruera känslan. Scott (2007) menar att 
företag idag har en osäkerhet gällande om anställda ska blogga eller inte, eftersom de är rädda 
att de ska försvinna i den mängd information som finns på nätet och framförallt att felaktig 
information ska hamna där. Han lyfter därför fram att företag bör ha en del riktlinjer för de 
anställda och vad det får- respektive inte får avslöja om företaget. 

Enligt Demopoulos (2006) kan en företagsblogg jämföras med en tidning som publiceras för 
företagets kunder. Precis som en tidning ska få läsaren att intresserat följa artiklarna och köpa 
nästkommande nummer, menar han att en företagsblogg ska få kunderna lika dedikerat följa 
det som presenteras och diskuteras. Han menar även att en företagsblogg bör bestå av 
preciserade konversationer som på något sätt hjälper företaget i dess verksamhet. Han lyfter 
även fram vikten av att företaget undersöker vad deras kunder är intresserade av, för att på 
bästa sätt klarar av att anpassa bloggen och nå ut till de bestämda kundgrupperna. Ström 
(2010) menar att det finns olika typer av företagsbloggar som har olika inriktningar och fokus. 
Exempelvis branschbloggen menar han fokuserar på vad som händer i branschen, ”bakom 
kulisserna” ger en mer personlig inblick i vad som händer på företaget och ”den lättsamma 
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bloggen” kretsar kring de ämne företaget väljer, men på ett mer lättsamt och roligt sätt – dvs. 
med glimten i ögat. 

 

4.1.3 Twitter 
 
Twitter är en typ av mikroblogg som kan användas på många olika sätt. Företaget kan bland 
annat använda Twitter för att sprida nyheter, öppna upp för dialog med kunderna samt  driva 
trafik till företagsbloggen och hemsidan (Carlsson, 2009). Twitter ger användaren 140 tecken 
att uttrycka sig och varje inlägg kallas för tweet. Via Twitter kan företaget nå sina kunder på 
ett direkt och medvetet sätt. Twitter är en del av sociala medier och därför krävs det 
engagemang från företagets sida, det handlar alltså inte om att utnyttja Twitter som en 
säljkanal (Clapperton, 2009). I sin utformning är inte Twitter unik, dock är Twitter den största 
och mest inflytelserika mikrobloggen i sitt slag på marknaden. I juni 2008 blev Pastor Carlos 
Whittaker fast på en flygplats i Dallas och fick informationen att han skulle behöva vänta upp 
till sex timmar på nästa flyg vilket betydde att han skulle spendera natten på flygplatsen. 
Pastor Carlos skrev ett Twitterinlägg om händelsen och fick ett enormt gensvar inom bara 
några minuter, det kom till och med en representant från en välgörenhetsorganisation som 
erbjöd Pastorn ett hotellrum för natten (Comm, 2009).  
 
Twitter är ett kommunikationsverktyg som syftar till att inleda dialoger. Du kan ställa frågor 
och be om hjälp med specifika problem, med rätt kontakter på din Twitter kan du snabbt få 
svar och expertråd som löser dina problem (Comm, 2009).  Twitter kan också fungera som en 
informationskälla där företag kan följa marknaden, de kan även få en överblick över vad som 
sägs om dem själva och deras produkter. Företag kan också använda Twitter för att be om 
sina followers åsikter om en ny produkt eller idé. Genom att erbjuda en förhandstitt engagerar 
företaget sina kunder och fans vilket gör att de känner sig exklusiva, i retur får företaget 
värdefull feedback. Twitter är också användbart för företaget när de vill locka mer trafik till 
hemsidan eller företagsbloggen (Comm, 2009).  
 

4.1.4 Sociala medier och framtiden 
 
Clapperton (2009) menar att människor alltid kommer att vilja kommunicera med varandra. 
Eftersom människor vill ge feedback och vara med och påverka kommer vi att ta till den 
teknologi som finns tillgänglig för att kunna uttrycka våra åsikter och kommunicera med 
omvärlden. Vidare belyser Clapperton att teknologi har en förmåga att ta oväntade 
vändningar, vilket gör det svårt att förutspå hur sociala medier kommer att användas i 
framtiden. Internet bestod till en början av broschyrer och Twitter var tänkt som en kanal för 
att publicera nyheter och tillkännagivanden. För 10 år sedan var AltaVista det självklara valet 
av sökmotor, idag är Google ensamt på toppen. Om 10 år?  

Weber (2009) diskuterar huruvida Web 3.0 är på gång att etableras. För att vara värdig ett nytt 
versionsnummer måste Web 3.0 innebära ett stort steg framåt och inte bara utveckla det som 
hör Web 2.0 till. Enligt Weber (2009) finns det många trender som är på väg att bli en del av 
våra onlineaktiviteter och som kommer att reducera den ineffektivitet inom kommunikation 
som vi idag tar för givet. I Web 3.0 kommer du också att kunna föra med dig din identitet från 
site till site istället för att ha ett enskilt konto på varje plattform. Vem som ska ha hand om 
dessa onlineidentiteter är ännu inte fastställd, däremot har Google utvecklat ”Google 
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Checkout” som är en värdig kandidat till uppgiften. Detta innebär att webben i framtiden 
kommer att veta vilka vi är och att vi därför inte i samma utsträckning som idag komma att 
behöva identifiera oss på webben. Funk (2009) menar att innovationen inom Web 3.0 bland 
annat kommer att utgå från mobiltelefonen. Han menar att vi i framtiden kommer att jämföra 
priser i affären med hjälp av vår mobiltelefon genom att läsa in varans streckkod. På så vis 
identifieras varan och mobiltelefonen hjälper dig att hitta den affär som erbjuder det bästa 
priset på varan men även vilka andra alternativ som kan passa just dig, denna teknik finns 
redan nu tillgänglig i Japan och är på väg ut till resten av världen.   

Enligt Ström (2010) ska den som har en självklar bild över hur kommunikationen med sociala 
medier kommer utvecklas inom de närmaste fem åren bli tagen med en nypa salt. Dock menar 
han att det finns synliga trender redan nu, som att telefonen är på väg att ersätta datorn. Detta 
faktum får betydelse för den som ämnar uppnå en viral spridning av sitt budskap då bilder och 
videoklipp måste anpassas till mobiltelefonen vilket kommer att påverka hela beteendet på 
Internet, vad den påverkan kommer att resultera i är det däremot ingen som känner till än. 
Vidare spår Ström (2010) att positionering och geografisk taggning är en annan trend. Fler 
mobilapplikationer kommer att utvecklas för att vi ska kunna ange vår aktuella geografiska 
position, exempelvis har ägarna till Twitter sagt att de vill utveckla tjänsten så att 
Twitterinläggen även visar Twittrarens exakta läge.  

 

4.2 B2B relationen 
 
Enligt Brennan et al. (2008) går det inte att definiera B2B marknaden utifrån ett 
produktperspektiv eftersom ett B2B företag i många fall har samma behov av produkter som 
privatkonsumenten genom exempelvis DVD-spelare, datorer, bilservice. Istället är de det 
strukturella skillnader som kan utläsas i köpbeteendet som skiljer B2B marknaden från B2C 
marknaden (Brennan et al, 2008). Förr lades största fokus vid att hitta en köpare att sälja sina 
produkter till. Idag är företag villiga att odla långsiktiga relationer till sina kunder och 
underhålla och vårda dem (Long et al, 2006). Brennan et al. (2008) hävdar att personal selling 
är en av de viktigaste ingredienserna till en lyckad affär inom B2B. Här instämmer Fill (2009) 
som även han menar att personal selling är en viktig kommunikationsväg inom B2B. Brennan 
et al. (2009) förklarar att inköp oftast sker under formella förhållanden där många 
organisationer är inblandade. Dock är det endast några få aktörer på marknaden som innehar 
makten att bestämma köpvillkoren. Även då det handlar om företag som handlar med företag 
är det viktigt att poängtera att B2B relationen faktiskt utgörs av interaktionen mellan (minst) 
två individer. De representerar ett företag men i grund och botten är det individerna i ett 
företag som skapar och vårdar dess relationer. Brennan et al. (2008) menar vidare att 
personligheterna hos dessa personer påverkar relationens kvalitet. Enligt Jones (2008) 
definieras den affärsvärld som B2B verkar i av individer som bör betraktas som konsumenter 
med ett extra ansvar över det som köps in till företaget. B2B företag är noga med att utvärdera 
produkter och tjänster för att se till att de är tillräckligt kompatibla med det egna företaget, 
oavsett om de är ägare eller anställda på företaget. 

Säljarens uppgift är bland annat att erbjuda en skräddarsydd lösning för sina kunder. Därför 
menar Brennan et al (2008) att massmarknadsföring inte lämpar sig inom B2B då 
meddelanden vanligtvis måste specialdesignas för att attrahera mottagaren. Relationen mellan 
parterna bygger på förtroende och värde skapas då säljaren erbjuder rätt lösningar till kundens 
problem och samtidigt lyckas radera eventuella osäkerheter. Vidare beskriver Brennan et al. 
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(2008) B2B företagen som heterogena, fragmenterade och komplexa och menar att detta beror 
på den mångfald som återfinns bland företagens organisationsstruktur. Ford (2002) ser 
utvecklingen av relationen som en process där interaktionen leder till samstämmighet och 
tillfredställelse mellan parterna, om processen sker på ett framgångsrikt sätt bildas band som 
länkar de båda företagen till varandra och stärker relationen. Dessa band kan vara strukturella 
eller sociala i sin natur. Gummesson menar att skiljelinjen mellan en privat och en 
professionell relation är på väg att suddas ut, då anställda på olika företag träffas under 
informella förhållanden kan en mer personlig relation utvecklas. Vidare poängterar 
Gummersson att en golfrunda många gånger har varit nyckeln till en informell och personlig 
relation. Ford (2002) hävdar att det är väsentligt att båda parterna investerar i relationen för att 
vårda den och utveckla den. En investering av en part i form av engagemang ses som ett 
tydligt tecken på att denne är intresserad av att styrka relationen samt att de litar på att få 
något tillbaka och att relationen är ömsesidig. Investeringar i relationer blir då ett slags mått 
på lojalitet.  

Enligt Molinari, Abratt och Dion (2008) finns det flera olika komponenter som är av 
betydelse för att upprätthålla relationerna med sina kunder och få dem att kontinuerligt 
konsumera företagets erbjudna tjänster. De menar att det finns nya delar i B2B relationen som 
bör beaktas idag jämfört med hur det såg ut tidigare för att nå högsta möjliga tillfredställelse 
hos sina kunder. I studien som de genomförde framgick det att de viktigaste faktorerna för att 
få kunderna att stanna kvar i relationen var värde, tillfredställelse, leva upp till förväntningar 
och word of mouth. Värdet motsvarar av att kunderna upplever ett större värde i jämförelse 
med vad företagets konkurrenter erbjuder och tillfredställelsen handlar om att företaget som 
erbjuder tjänsten levererar mer än vad som förväntas av kunden. Att företaget ska leva upp till 
förväntningarna handlar om att företaget måste prestera efter de löften som ges för att inte 
göra kunderna besvikna och ett positivt word of mouth anser Molinari, Abratt och Dion 
(2008) vara en av de viktigaste faktorerna för att få fler kunder att återkomma till företaget. 
Enligt Fill (2009) är ett påvisat engagemang i relationen nyckeln till att skapa värde i en 
relation. Genom engagemang bevisar parterna för varandra att de är villiga att satsa på 
relationen vilket resulterar i att ett förtroende byggs upp.   

Molinari, Abratt och Dion (2008) menar även att ledarskapet inom organisationerna bör ta 
ansvar för att skapa långvariga relationer med sina kunder. De lyfter fram vikten av att 
ledningen satsar engagemang och pengar i relationerna till kunderna för att visa att de är av 
stor betydelse för organisationen. Enligt Ford et al (2004) måste marknadsföraren ha goda 
kunskaper om kunderna och deras situationer för att lyckas upprätthålla goda relationer i en 
B2B relation. De menar att marknadsföraren bör veta vad kunderna söker från relationen och 
hur företaget kan tillmötesgå dennes önskemål. För att skapa goda relationer behöver 
marknadsföraren lära sig så mycket som möjligt om kundens företag och dess behov, det 
resulterar i en närhet gentemot kunden och stärker relationen som helhet. Relationer som 
bygger upp barriärer och distanser är endast av negativ karaktär för relationens överlevnad. 
Keillor (2007) menar även han att allianser och samarbeten mellan företag som inte 
producerar värde kommer att avslutas, detta faktum sätter extra press på säljaren som måste 
visa på vilket sätt värde kan tillföras i processen.  

Armstrong och Kotler (2007) framhåller även de att en B2B-relation karaktäriseras av närhet 
och tillit, där parterna är mer beroende av varandra än i en B2C-relation. De menar att ett 
engagemang och involverande krävs för att relationen ska bli långvarig. Parterna i en B2B-
relation är aktivt deltagande i hela processen – från att ett problem uppmärksammas hos 
kunden till att de skapat en passande lösning. Keillor (2007) menar att B2B marknaden har 
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gjort ett skifte från engångstransaktioner till att skapa starka relationer där parterna blir 
informella med varandra, i vissa fall går de så långt att de skapar allianser med varandra. 
Enligt Fill (2006) är försäljning genom personlig kontakt det viktigaste och mest 
betydelsefulla kommunikationsverktyget för B2B företag, då de skapar goda möjligheter till 
att aktivt delta och utveckla relationer. Han lyfter även fram den ökade utvecklingen av 
interaktiva teknologier och dess snabba utveckling som en viktigt framtida 
kommunikationskanal. När det handlar om B2B relationer, påpekar han att det handlar lika 
mycket om strategierna och att lyckas skapa relationer som att använda många olika 
kommunikationsverktyg, eftersom kundernas tillit och tillfredställelse är det allra viktigaste.    

B2B relationen kan ha många olika utformningar, de kan verka på distans och vara 
opersonliga, en sådan relation kan då påminna om B2C marknadens relationer. Ofta har B2B 
företaget ett litet antal leverantörer och kunder som är individuellt ansvariga för stora volymer 
av deras inköp eller försäljning. Här instämmer Keillor (2007) som även han menar att B2B 
företagen har relativt få kunder i jämförelse med B2C marknaden, därmed blir B2B relationen 
viktigare då varje kund representerar en stor del av företagets inkomst. Ford (2002) menar att 
under dessa omständigheter blir förhållandet mellan säljare och köpare nära, komplext och 
långvarigt. Relationen består ofta av inlärda regler och normer för parternas beteende och 
sätter atmosfären i vilken parterna förhandlar.  

Ford (2002) anser att företaget bör vara medvetna och uppdaterade om hur interaktionen med 
kunderna fortgår eftersom de då kan avgöra hur pass väl relationen reflekterar den andra 
partnerns krav och önskemål. De bör även se till att interaktionen speglar företagets egna 
kriterier och målsättningar vad gäller relationen till kunderna. Företaget måste därför göra 
detaljerade analyser samt planera och utforma relationernas djup och intimitet.  

 

4.3 Nätverk B2B  
 
Ford et al (2006) menar att vi endast kan förstå B2B marknadens försäljning och inköp genom 
att identifiera relationerna. För att i sin tur förstå relationerna behöver företaget skapa sig 
förståelse för nätverket som utgörs av relationerna. Gummesson (2004) framhåller att varje 
framgångsrik företagare är införstådd med betydelsen av att skapa nätverk.  

Ford et al (2002) förklarar nätverk som en sammansättning av knutpunkter och trådar, där 
knutpunkter kan ses som enheter som bland annat består av producenter, kunder, service 
företag och leverantörer. Trådarna i sin tur representerar relationerna mellan dessa parter. Ett 
nätverk består inte av individuella och enskilda transaktioner, istället är en transaktion 
resultatet av en komplex interaktion mellan olika företag. Ford förklarar att relationerna inom 
nätverket påverkar affärerna som genomförs, vilka tidigare erfarenheter parterna har av 
varandra och vad de förväntar av varandra i framtiden. Gummersson (2008) menar att hela 
samhället består av ett nätverk av relationer där vi interagerar med varandra. Inom 
affärsvärlden är relationer en central del liksom vilka du känner och vilka kontakter du skaffar 
dig. Jansson (2007) framhäver att förberedelser i form av en kartläggning av det nätverk som 
omger företaget är nödvändigt innan de börjar bygga relationer. Kartläggningen gör det 
möjligt för företaget att analysera och diskutera potentiella vägar som finns inom räckhåll för 
företaget. Ford et al. (2006) poängterar att det inte finns någon enskild strategi som kan guida 
företaget genom nätverket. Strategi inom nätverk bygger snarare på att utforma en passande 
strategi för vad situationen kräver, vilket gör att den kan variera från gång till gång. Naude 
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(2009) menar att marknadsföring inom B2B inte handlar om att attrahera fler anonyma kunder 
ute på marknaden, det handlar inte heller om att koka ihop en marknadsföringsmix likt den i 
B2C. Istället finns fokus på den mångfaldiga och ofta komplexa interaktionen mellan säljare 
och köpare men även på det nätverk som omger dem. Relationerna och nätverkets karaktär 
fastlägger hur parterna bör agera men ger dem också en grund för att skapa ett passande värde 
i processen.  

Ford et al. (2006) lyfter fram att företagen och relationerna mellan dem utgörs av individer på 
respektive företag som interagerar med varandra. Gummesson (2008) diskuterar 
relationsmarknadsföring och menar även han att fokus nu ligger på individen och att 
marknadsföring nu sker one-to-one. Ford et al (2006) förklarar att de tillsammans formar den 
sociala struktur som präglar nätverket och de influerar ständigt varandra inom nätverket 
samtidigt som deras företag utvecklas tillsammans. Vidare menar Ford att företag har tillgång 
till mer information idag tack vare globaliseringen, vilket medför att det utökade 
informationsbytet kan föra företag närmare varandra, men det kan även innebära att företaget 
börjar söka utanför sitt redan existerande nätverk.  

Gummesson (2004) riktar uppmärksamheten mot IMP-gruppen (Industrial Marketing and 
Purchasing Group) och deras forskning om nätverk inom B2B. Deras fallstudier har bidragit 
till en generell bild och en konceptualisering av B2B som nätverk, med hjälp av tre 
grundläggande typer av relationer. Den första är activity links som enligt Gummesson 
innefattar de relationer, länkar mellan företag och individer i ett nätverk. Aktiviteterna kan till 
exempel vara marknadsföring, teknik eller finansiering. Den andra typen av relation är 
resource ties, den symboliserar kopplingen mellan parternas produkter. Det handlar likväl om 
fysiska resurser som intellektuellt kapital såsom kunskap. Genom nätverk får företag 
förfogande över resurser de annars skulle gå miste om, nätverket blir då en resurs i sig och 
utgör en ovärderlig tillgång för företaget. Den sista relationen benämns actor bonds som 
skapas via personlig interaktion mellan nätverkets aktörer som ständigt påverkar och bildar 
uppfattningar om varandra (Gummesson, 2004).  

Ford et al. (2006) menar att relationerna ett företag har till sina kunder, leverantörer och 
konkurrenter skiljer sig åt vad gäller graden av betydelse, parterna opererar också enliga olika 
mönster och de har i sin tur relationer till sina kunder, leverantörer och konkurrenter. 
Gummesson (2008) framhåller att B2B nätverket är komplext, en affärsuppgörelse utgörs inte 
av en person som säljer till en annan. Istället är det ett nätverk som möter ett annat och vid 
interaktionen influerar de varandra. Vid första kontakt med en ny kund är det viktigt att 
företaget att skapar trovärdighet men fokus ligger också på att länka samman flera personer 
från företaget genom både professionella och personliga relationer med den nya kundens 
anställda i olika funktioner i företaget. Gummesson förklarar att en affär involverar flera olika 
representanter från båda företagen, bland annat kan ledning, säljare, designers, utbildare och 
advokater vara inblandade i processen. B2B företaget måste även ta hänsyn till de aktörer som 
befinner sig över marknaden, genom mega-marknadsföring kan företaget skapa viktiga 
relationer som är av stor strategisk vikt. Exempelvis kan det handla om relationer till 
finansiella institutioner, politiker och andra inflytelserika personer eller parter (Gummesson, 
2008). 

Gummesson (2004) menar att B2B företagen skapar marknader som inte är direkt synliga för 
oss konsumenter och medborgare. Dock är B2B-andelen av den totala marknadsföringen 
antagligen rejält mycket större och mer utbredd än B2C. Ett skäl till att B2B-marknaden är 
större är att varor och tjänster säljs och bearbetas i flera led innan de når slutkonsumenten. 
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Den offentliga upphandlingen av varor och tjänster utgör också en stor del där bland annat 
försvaret, polisen, skolan, sjukvården med flera har en stor inverkan på ett lands ekonomi. 
Gummesson påpekar att det är även vanligt att företag befinner sig både i B2B och B2C-
marknaden. Han tar upp Nokia och Sony Ericsson som exempel då de både levererar system 
för mobiltelefoni samt själva telefonerna. De säljer sina mobiltelefoner via återförsäljare 
vilket innebär att de inte har någon direktkontakt med den slutgiltiga konsumenten, ändå 
måste de ta hänsyn till kundens kund då mobiltelefonerna måste tilltala individer.  

 

4.4 Kommunikation B2B 
 
Enlig Fill (2009) är effektiv kommunikation en av de viktigaste ingredienserna för att skapa 
tillfredställelse i inköpsprocessen, kommunikationen utgör även länken mellan företaget och 
dess omgivning. Brennan et al. (2009) hävdar att kommunikationen B2B inte har förändrats 
nämnvärt de senaste 20 åren, fortfarande är det kommunikationskanaler som annonsering, 
personlig försäljning och events som dominerar marknaden. Dock menar Fill (2009) att 
Internet har fått en mer framträdande roll som kommunikationskanal och har effektiviserat 
och reducerat kostnader för transaktioner mellan företag (Fill, 2009). Webben gör även 
företagen mer tillgängliga för sina kunder och inbjuder till en ökad interaktion mellan 
parterna. I high-tech företag dominerar webben och har därmed konkurrerat ut sales 
promotion, tekniska seminarium och traditionella brev (Brennan et al. 2009). Fill (2009) 
menar att kommunikation över webben kan uppfattas som opersonlig och begränsas därför 
oftast till sökning av information. Traditionellt sett är kommunikationen B2B präglad av 
personlig kontakt och kräver därför interaktion face-to-face. 

Hos många B2B företag står traditionell annonsering för den största delen av budgeten vad 
gäller kommunikationen med kunder, samarbetspartners och intressegrupper. Det är 
kostnadseffektivt då företaget direkt når ut med sitt budskap till den breda massan (Brennan et 
al. 2009). De traditionella sätten att nå sina kunder passar de stora företagen och varumärkena 
bättre då de siktar på att fånga den breda massan. För de mindre nischade och lokala företagen 
kan annonsering i de traditionella medierna därför bli ineffektiva (Scott, 2010). Annonsering 
hos B2B företag används främst för att informera och påminna kunderna om företaget och 
dess produkter eller tjänster (Fill, 2009). Detta effektiva men opersonliga sätt att 
kommunicera med sina kunder benämner Brennan et al. (2008) som 
marknadskommunikation. Long et al (2006) menar att annonsering ska ses som ett 
komplement till övriga kommunikationskanaler då annonsering främst syftar till att skapa en 
medvetenhet om företaget och fungerar därmed som ett stödjande hjälpmedel till de 
kommunikationskanaler som inbjuder till försäljning. Brennan et al. (2009) menar att företag 
som istället använder sig av relationskommunikation kan skapa en dialog med sina kunder 
och i stor utsträckning integrera med dem. Under relationskommunikation ryms 
direktmarknadsföring och personlig försäljning. Direktmarknadsföring innebär att interaktion 
mellan kund och säljare sker utan face-to-face kontakt. Kommunikationsverktygen som 
används då är marknadsföring, försäljning och support via telefon, post eller email. Med 
email får företaget en snabb dialog och möjligheten att dela stora mängder data. Här menar 
Fill (2009) att telefonmarknadsföring har en viktig roll inom B2B och används som en 
supportmekanism till övrig kommunikation, det kan till exempel röra sig om förfrågningar, 
boka möten eller att helt enkelt vårda och skapa nya relationer via telefonen.  
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Den andra kommunikationskanalen inom relationskommunikation är personal selling som 
öppnar upp för direktkommunikation mellan företaget och dess leverantörer (Brennan et al. 
2009). Som tidigare nämnt är personal selling ett viktigt kommunikationsverktyg för B2B företag 
då interaktion och dialog är två viktiga element i skapandet av en ny relation. Denna kanal 
används främst för förhandling och klargörande av kravspecifikationer mellan de två parterna 
för att skapa en win-win situation (Fill, 2009). Brennan et al. (2009) poängterar vikten av att 
mobilisera samtliga medarbetare som representerar företaget till att kommunicera ett enhetligt 
budskap för att skapa en kundupplevelse.  

De nya sätten att kommunicera som blir allt mer aktuella utsätter företaget för utmaningar 
men bjuder också in till nya möjligheter (Carlsson, 2009). Sociala medier medför en ny form 
av kommunikation som präglar företaget i deras marknadsföring och agerande. De kan verka 
som ett komplement till traditionella kommunikationskanaler. De företag som ger sig i akt 
med kommunikation via sociala medier bör fokusera på att bygga relationer, föra en dialog 
med kunderna och skapa förtroende, inte att sälja produkter. Företag måste förstå att den 
traditionella marknadsföringen inte går att tillämpa i sociala medier. Istället ska företaget se 
sig själva som deltagare i den sociala konversation som pågår online. Sociala medier inbjuder 
företaget till att lyssna och ta reda på vad kunderna tänker, detta kan företag dra nytta av. 
Istället för att hålla sig till det traditionella säljsnacket är det fördelaktigt för företag att vara 
ödmjuka och lyssna (Carlsson, 2009).  

 

4.5 Internetmarknadsföring  
 
Enligt Jones (2008) är Internetmarknadsföring en form av direktmarknadsföring eftersom det 
engagerar individer, uppmuntrar till interaktion och ska locka fram till någon form av respons 
från kunden – och allt sker direkt. Hon lyfter fram att ett B2B företag bör ha en särskild 
strategi i hur de ska använda sig av Internetmarknadsföring för att nå ut till de flesta kunderna 
på ett effektivt sätt. I stora företag är det många som är involverade i beslutsfattandet, vilket 
resulterar i att marknadsföringen bör nå ut till flera individer och avdelningar inom företaget. 
Jones (2008) lyfter fram Nyhetsgrupper och bloggar som några delar av 
Internetmarknadsföringen, och beskriver att nyhetsgrupper skapades för att forma informella 
diskussionsgrupper, där deltagarna utbyter åsikter och kunskaper med varandra. Bloggar 
däremot menar hon kan vara ett effektivt verktyg för företag att använda idag om till exempel 
organisationen behöver bygga upp en ny trovärdighet gentemot sina kunder. Enligt Jones 
(2008) är Internetmarknadsföring det första kostnadseffektiva, globala 
marknadsföringsverktyg, vilket resulterar i att många företag idag använder Internet för att nå 
ut till potentiella kunder. Här instämmer Sharma (2001) som menar att Internet bidrog till att 
kraftigt reducera transaktionskostnaderna för B2B företag. Keillor (2007) går ett steg längre 
och hävdar att Internet både har ökat försäljningen och sänkt kostnader för 
försäljningstransaktioner. Information om företags produkter och priser finns lättillgängligt på 
företagets hemsida, vilket underlättar då sådana uppgifter tidigare skickades via mail eller 
post. Long et al (2006) inflikar att Internet erbjuder säljare nya alternativ för att göra 
säljprocessen mer kostnadseffektiv. Till exempel kan säljare ta del av en potentiell kunds 
digitala produktregister. Det finns även databaser som samlar information om företag vilket 
underlättar säljarens eftersökningar.   

Jones (2008) menar att Internetmarknadsföring handlar om att bygga långvariga relationer 
och marknadsförare kan individualisera budskapet utifrån uppdragsgivarens behov. Företaget 
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har möjlighet att utifrån en väl uttänkt marknadsföringsstrategi hitta verktyg och platser på 
nätet där företaget når ut till stora delar av sitt kundsegment. Även Chaffey et al. (2009) 
påpekar vikten av att lägga upp en strategi för företagets onlineverksamhet och dess 
utveckling. Under dot-com boomen var det ett stort antal företag som saknade en strategi när 
de tog första steget ut på den nya marknaden vilket i många fall ledde till misslyckande för 
företagen att etablerar sig på Internet. För att utveckla en framgångsrik strategi är det en 
fördel att utnyttja de teknologiska och digitala verktyg som Internet erbjuder samt att göra en 
analys av den operationella situation företaget befinner sig i. Jones (2008) poängterar vidare 
att företaget kan tillsammans med en välplanerad Internetmarknadsföring nå ut till fler kunder 
idag än tidigare eftersom det finns så många olika vägar att gå (hemsida, e-mail, bloggar etc.). 
Brennan et al (2009) påpekar att en ökad användning av Internet för med sig vissa effekter 
som företagen bör vara medvetna om. Till exempel kan kunderna bli mer krävande och begära 
snabb respons via email. 

Internet kan även få små företag att framstå som större än vad de verkligen är, vilket medför 
att mindre företag kan vara med och konkurrera mot de större företagen på nätet. Chaffey et 
al. (2009) fastslår att i ju större utsträckning ett företag använder sig av Internet desto mer 
kapabla är de att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Organisationer som tvekar får 
däremot se sig omkörda av de företag som ligger längre fram i utvecklingen. 

 Keillor (2007) menar att Internet under 2000-talet har vuxit till att bli ett viktigt medium för 
B2B företag då Internet används frekvent för att förvalta och utföra affärer. Shrama (2001) 
påpekar att Internet är en viktig plattform för att öka involveringen av B2B företagens kunder 
och leverantörer vilket i sin tur ökar tillfredställelsen och lojaliteten hos samtliga parter. 
Enligt Long et al. (2006) kan B2B företag med hjälp av Internet införskaffa sig väsentliga 
förkunskaper om en ny kund innan den första kontakten äger rum, till exempel kan de besöka 
hemsidan och gå igenom produktkatalogen. Företagets blogg kan också vara en viktig 
informationskälla då företagets kultur och nyckelpersoner kan identifieras. 

 
Företag är i dagsläget väl integrerade med Internet och de använder sig av båda vertikala och 
horisontella e-marketplaces för att kommunicera och handla med sina samarbetspartners och 
kunder (Chaffey et al, 2009). Genom att använda en vertikal e-marketplace kan företaget öka 
sin effektivitet och samtidigt reducera sina leverantörskostnader. Den horisontella e-
marketplace möjliggör kommunikation mellan köpare och säljare i olika branscher världen 
över. Exempelvis finns vertmarkets.com som erbjuder en online-plattform där köpare och 
säljare möts och kan handla med sina produkter och tjänster, dessa tjänster gör att den annars 
ganska så komplicerade köpprocessen kan effektiviseras och avslutas snabbare (Chaffey et al, 
2009). 

 
 

4.6 Viral marknadsföring 
 

Sociala medier gör det smidigt att dela information, med hjälp av chatt, forum, sociala nätverk 
och bloggar växer sig det lokala budskapet snabbt till en global nyhet (Kirby et al. 2006). Den 
virala marknadsföringen kan liknas vid ett virus då den syftar till att engagera människor till 
den grad att de för budskapet vidare till sina vänner som i sin tur för budskapet vidare, så är 
spridningen igång. Funk (2009) menar att viral marknadsföring innebär att varje person för 
vidare budskapet till mer än en person. Många företag har insett fördelen med 
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kommunikationen kund till kund istället för marknadsförare till kund. Med hjälp av Internet 
kan företag sprida ett budskap till tusentals, kanske till och med miljontals människor inom en 
kort period (Kirby et al. 2006).  

Viral marknadsföring kan även förklaras som en digital form av word-of-mouth och används 
oftast för att skapa en ”hype” kring en produkt eller tjänst. Även Funk (2009) betonar att viral 
marknadsföring är en modern utformning av word-of-mouth. En kickstart ger upphov till att 
produkten eller tjänsten börjar uppmärksammas av människor och dominoeffekten är ett 
faktum. Evans (2009) lyfter fram att företag idag ser risker med att utnyttja sociala medier. 
Word of mouth idag är en av de mest förtroendefulla formerna av information, vilket kan 
medföra att företag blir mer avvaktande med att införa sociala medier i företaget eftersom det 
finns risker att fel budskap kommer ut på marknaden.  

Viral marknadsföring är inget nytt fenomen, exempelvis gick maildomänen Hotmail.com 
under mitten av 1990-talet från 0-12 miljoner användare under ynka 18 månader (Kirby et al. 
2006). Deras marknadsföring begränsades till en länk längst ner i varje mail som skickades 
om hur läsaren själv kunde öppna ett gratis mailkonto. Efter tre år hade hela 30 miljoner 
människor ett mailkonto hos Hotmail.com (Ellison, 2006).  

Viral marknadsföring har utvecklats i samma takt som Internet, bredbandet har omvandlat 
användningen av Internet från informationskälla till en gigantisk underhållningskanal. 
Budskapen som sänds ut av företagen kan förmedlas i form av ett videoklipp, onlinespel, 
bilder eller helt enkelt av en text där skämt eller anekdoter är vanligt förekommande. Vi 
utsätts för ett stort antal budskap varje dag och det gäller för marknadsförarna att hitta ett 
koncept eller en idé som står ut och fångar din uppmärksamhet i mediesfären (Kirby et al. 
2006).  
 
Företag kan inte själva skapa viral marknadsföring, deras del i processen ligger i att forma 
något nytänkande och kreativt som gör att det uppmärksammas och sprids vidare av dem som 
tar del av budskapet (Funk, 2009). Styrkan i den virala marknadsföringen ligger i att kunden 
själv väljer att ta del av budskapet, det är inte påtvingat. Det är kunden som har kontrollen då 
marknadsföringskampanjen i stort sett drivs och sprids vidare av kunden själv (Kirby et al. 
2006). Enligt Ellison (2006) måste företag skapa en förståelse för kundernas relation till 
varumärket samt vad som kan få dem att vilja föra informationen vidare. Företaget måste få 
kunderna att känna att de själva vinner på att föra företagets budskap vidare till sina vänner 
och bekanta. Detta styrks av Carlsson (2009) som menar att ett varumärke måste göra sig 
tillräckligt intressant för att en individ ska reagera och dela med sig. Det handlar också om 
tajmning och att nå rätt personer som kan sprida innehållet vidare. Ellison (2006) menar att 
samma gäller B2C som B2B, dock skiljer det sig hur budskapet förs fram, för ett B2B företag 
är det mer passande att implementera sitt virala budskap genom en blogg där den tänka 
målgruppen kan ta del av och kommentera nyheten.   

 

4.7 Varumärke 
 
Enligt Miletsky et al (2009) definieras ett varumärke som summan av alla upplevelser av en 
särskild produkt eller tjänst och är uppbyggt av image, framtida förväntningar och fördelar. 
Kotler et al (2007) styrker detta genom att fastslå att ett varumärke är ett löfte som består av 
upplevelser, värden och fördelar som differentierar varumärket från andra varumärken. Vidare 



34 

 

menar Miletsky et al (2009) att det B2B företag som vill skapa ett starkt och hållbart 
varumärke bör fokusera på att bygga ett varumärke som skapar en känsla av förtroende, 
eftersom det ofta är mycket pengar som står på spel i affärsuppgörelserna. Varumärket är en 
viktig del inom B2B relationerna eftersom det ger säljarna en fördel när de ska sälja in 
produkten eller tjänsten till sina kunder. De menar att varumärket i flera fall representerar den 
avgörande delen som får kunden att välja det företaget framför konkurrenterna när de gör 
affärer.  

Fill (2006) menar att marknadsföringskanaler är viktiga när det kommer till att bygga upp ett 
starkt varumärke, eftersom det visar hur produkten eller tjänsten särskiljer sig på marknaden, 
samtidigt som varumärket genom marknadsföringen visar vad det står för och vilket dess 
värde är. Enligt Arens et al (2009) bör företag sträva efter att nå varumärkeslojalitet med sitt 
varumärke. En kund som är lojal gentemot företagets varumärke är mer lönsam än en olojal 
kund, därför gynnas även företaget av att skapa långvariga relationer med sina kunder. För att 
lyckas uppnå varumärkeslojalitet måste företaget skapa en rättvis bild av varumärket som 
stämmer överrens alla intressenters känslor och upplevelser av varumärket, dvs. det värde 
som varumärket genererar (Arens et al. 2009).  

Enligt Lynch & Chernatony (2007) behöver ett B2B företags varumärke bestå av både 
rationella och emotionella värden som kan tilltala kundernas behov då de emotionella 
känslorna spelar en stor roll i det slutgiltiga beslutsfattandet hos kunden. De menar att 
personlig försäljning värderas högt i B2B företag eftersom säljarna har möjlighet att förstärka 
de emotionella värdena när de träffar kunderna face to face. De poängterar vikten av att 
säljarna får utbildning i hur de ska använda sina färdigheter i säljsituationen och på bästa sätt 
lyckas anpassa försäljningen av varumärket efter situationen. Ellwood (2002) styrker vikten 
av att utbilda säljarna i varumärkesmedvetenhet, så att de på ett tydligt och övertygande sätt 
klarar av att kommunicera vad varumärket representerar till kunderna eftersom de är 
företagets ansikte utåt.       

Miletsky et al (2009) poängterar att Internet blivit en sådan stor del av individens vardagliga 
liv att människor ofta använder det som ett verktyg för att få information om produkten eller 
tjänsten innan det leder till ett slutgiltigt köp. Kunden tar ofta reda på företaget bakom 
produkten innan köpet genomförs, vilket gör att varumärkets värde ökar desto mer. De 
framhåller att kunden ofta söker mer information om varumärket men även information om 
vad andra kunder har för upplevelser och åsikter om varumärket. Ellwood (2002) lyfter fram 
att ett B2B företags varumärke kan spela en avgörande roll i köpsituationen, eftersom 
beslutsfattarna helst vill ha kännedom om vad de köper och helst väljer ett varumärke de 
känner till. Även Kotler et al (2007) framhåller att Internet har skapat oändligt med 
möjligheter för individer vid varje inköp och menar att det krävs tillförlitliga B2B-
varumärken för att köparna ska kunna hitta alternativ som håller och skiljer sig från mängden 
av all oändlig information som finns på nätet.  

Enligt Hill (2010) har alla individer chans att skapa sig ett eget varumärke på Internet idag 
genom de sociala medierna då det är en öppen plattform för både individer och företag att 
verka på. Han menar därför att företag idag har en bättre möjlighet att nå ut direkt till 
marknaden på ett mer kostnadseffektivt sätt genom de sociala medierna. Anställda inom 
företag använder t.ex. bloggar och Facebook för att finna nya potentiella kunder samtidigt 
som kunderna till företagen även genom de sociala medierna ger ärlig feedback till företagen 
rörande inköpet och andra varumärkesrelaterade delar.  
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Nutley (2010) hävdar att många företag idag ser sociala medier som ett problem, eftersom de 
själva inte kan kontrollera innehållet i det som skrivs. Ett företags varumärke kan bli lidande 
eftersom det blir representerat av allmänhetens åsikter istället för organisationens. Nutley 
(2010) lyfter däremot fram att de sociala medierna inte nödvändigtvis behöver betraktas som 
något negativt, utan snarare kan ses det som en lösning på ett problem. Eftersom företaget 
själva bör börja betrakta alla inom företaget som marknadsförare och se dem som 
betydelsefulla förespråkare av det värde som varumärket vill förmedla. Han menar att det är 
viktigt att införa en intern marknadsföring som representerar varumärkets värde, för att 
genom det få de anställda att föra en positiv bild av varumärket vidare.  
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5. Empirisk och teoretisk analys   
Det här kapitlet behandlar vår empiri som består av primär empiri i form av våra sju 
respondenter, sekundär empiri från bloggar samt andra Internet sidor som behandlar sociala 
medier inom B2B. Vi kommer att koppla samman vår empiri med vår teoretiska referensram som 
tillsammans bildar en intressant och läsvärd analys. Den fullständiga sammanställningen av vår 
empiri återfinns i bilagor längst bak i uppsatsen.   

 

5.1 B2B relationen 
”Vi är trötta på yta och det massproducerade, vi vill ha det unika, vi vill ha det personliga 
och vi vill känna en samhörighet” (Lovisa Åblad) 
 
B2B relationen mellan säljare och köpare beskriver Åblad2 som en ömsesidig relation där 
kontakten sker via personliga möten, oftast genom att säljaren söker upp företaget som är 
intressant att göra affärer med. Westerlund3 framhåller att de både har långvariga kunder i 
fullserviceuppdrag och lite kortare kunduppdrag i olika projekt, men poängterar samtidigt att 
de försöker träffa alla kunder personligen innan de börjar samarbeta. Enligt Armstrong och 
Kotler (2007) karaktäriseras B2B relationen av närhet och tillit, något som även stärks av Fill 
(2006) då han poängterar att kundernas tillit och tillfredställelse är det allra viktigaste delarna 
i relationen. Vidare menar Kotler och Armstrong (2007) att det krävs ett starkt engagemang 
och involverande för att relationen ska bli långvarig. Fill (2006) lyfter även fram att 
försäljning genom den personliga kontakten är starkt rotad i B2B relationen. Fröjd 4menar att 
de vårdar sina kundrelationer med arkitekterna och byggarna genom att representanter från 
företaget åker ut till dem och träffas personligen. Ford et al (2006) menar att relationerna 
inom nätverket påverkar affärerna som genomförs, de tidigare erfarenheter parterna har av 
varandra och vilka förväntningar de har på varandra i framtiden. Hyllén5 lyfter fram att de 
vårdar sina kundrelationer genom personliga möten, exempelvis lunchmöten och aktiviteter 
som hockey- och fotbollsmatcher. Carlsson6 menar däremot att den personliga kontakten som 
sker via ett lunchmöte eller en golfrunda, lika gärna kan ske via exempelvis Twitter, hon 
menar att det inte är någon skillnad att knyta kontakter via sociala medier eller face-to-face.    

De interaktiva teknologierna och dess snabba utveckling menar Fill (2006) i framtiden 
kommer att bli en viktig kommunikationskanal för B2B företag. Detta ges ett exempel av 
Hyllén som förklarar att deras företag kommunicerar med sina kunder genom elektronisk 
media, dvs. de skickar ut inbjudningar och nyhetsbrev via ett webbaserat mailprogram. 
Carlsson (2009) framhåller att de nya sätten att kommunicera blir allt mer aktuella och 
samtidigt ger företagen nya utmaningar att ta sig an. Hon lyfter fram sociala medier som ett 
                                                            
2 Lovisa Åblad, Social media konsult, frilans, intervju 5/5 

3 Jacob Westerlund, VD Wilson creative, intervju 13/5 

4 Tomas Fröjd Marknadskoordinator, Daloc, telefonintervju 13/4 

5 Camilla Hyllén, Marknadschef SKF Sverige, telefonintervju 3/5 

6 Lena Carlsson, VD Kreafon, Intervju 7/5 
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bra komplement till de traditionella kommunikationskanalerna. Jardenberg7 menar att B2B-
relationer i slutänden handlar om individer som gör affärer med andra individer och att de 
sociala medierna därför har en tydlig roll som relationsbyggare. Detta är något som Brennan 
et al (2008) stärker, då de lyfter fram att B2B relationen i grund och botten utgörs av individer 
som gör affär med varandra och att de endast är representanter för företagen. Andersson 
poängterar vikten av att företag fokuserar på det som är personligt och individanpassat idag 
och Åblad fyller i att människor söker det som är unikt och speciellt. Båda lyfter även fram att 
sociala medier därmed ligger helt rätt i tiden, eftersom de tar fram den personliga känslan hos 
företaget. Gummesson (2008) styrker detta och framhåller att fokus nu ligger på individen och 
att marknadsföring nu sker one-to-one. Inom ett nätverk bildar individer relationer med 
varandra, dessa actor bonds skapas via personlig interaktion och parterna påverkar ständigt 
varandra.  

Under de senaste 20 åren menar Brennan et al (2009) att kommunikationen inom B2B inte har 
förändrats nämnvärt. Andersson8 framhåller att B2B företag i alla år har varit så fokuserade 
på produkten och därmed glömt bort andra viktiga avgörande delar vid en affärsuppgörelse, 
som exempelvis det företaget kommunicerar och vilken stil de har. Westerlund menar att den 
äldre generationen i många B2B företag och deras traditionella tankesätt spelar in i den sena 
anpassningen till nya kommunikationskanaler, exempelvis sociala medier. Andersson menar i 
enighet med Westerlund att den yngre generationen håller på och byter ut den äldre 
generationen inom B2B företag och att de besitter en helt annan kunskap inom de nya sociala 
verktygen. Detta kan förklaras genom det som Brennan et al (2009) framhåller, att Internet 
under de senaste åren har fått en mer framträdande roll i B2B företag.  

 

5.2 Sociala medier 
”I de sociala medierna är det en förutsättning att du betraktar ditt företag ungefär som en 
individ” (Lovisa Åblad) 

De sociala medierna, menar Westerlund handlar om att företagen utnyttjar alla plattformar där 
de kan skapa en dialog med sina kunder. Carlsson menar att anledningen till att deras företag 
använder sociala medier handlar om att de bland annat vill skapa kontakt med blivande 
kunder, skapa ett förtroende och få respons från omvärlden. Fröjd lyfter fram att deras företag 
började använda sociala medier för att testa och se om de kunde hitta nya kunder där och 
framhåller även att de endast utnyttjar det som ett komplement. Hyllén berättar att de har en 
Facebooksida idag för SKF globalt men att de har funderingar på att utöka och skapa en 
Facebooksida för SKF Sverige. Vidare framhåller hon att deras arbete med sociala medier 
kommer att utvecklas successivt, men påpekar att det kan ta lite tid eftersom de är ett 
traditionellt företag. Safko et al (2009) menar att det är av stor vikt att företaget ser till att de 
sociala medierna som används engagerar de olika intressenterna i anslutning till företaget. De 
menar även att företaget bör skapa sig en egen nisch och anpassa de verktygen som finns i de 
sociala medierna efter dess mål och syfte. Kaplan och Haenlin (2009) menar att det viktigaste 
är att göra sig intressanta för kunderna och därför lyssnar till vad kunderna söker, vad de är 
intresserade av och vad det vill höra. Jardenberg styrker detta genom att förklara att det är 

 
7 Joakim Jardenberg, VD Mindpark, telefonintervju 12/4 

8 Lars Andersson, digitalstrateg, Skapa, intervju 5/5 
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enormt viktigt för företag som har funderingar på att införa sociala medier i verksamheten att 
börja med att lyssna och fråga var kunderna finns någonstans. Kho menar att B2B företag har 
större fördel av att använde sociala medier än B2C-företag, eftersom det skapar en mer 
personlig interaktion mellan företagen samtidigt som det kan öka trovärdigheten och stärka 
företagsrelationerna. Gummesson (2008) menar att vid första kontakt med en ny kund är det 
viktigt att företaget skapar en trovärdighet, men fokus ligger även på att linka samman flera 
personer från företaget genom att skapa både professionella och personliga relationer.   

Andersson framhåller att fokuseringen idag ligger i kommunikation mellan människor och att 
den kommunikationen bör vara en dialog, ett socialt utbyte. Jardenberg lyfter fram att det är 
samma grundförutsättningar för att använda sociala medier i B2B som B2C, eftersom vi 
grunden alla är sociala varelser. Carlsson (2009) menar at det är viktigt att företag som ska 
börja använda sociala medier fokuserar på att bygga relationer, föra en dialog med kunderna 
och skapa ett förtroende. Hon menar att de inte ska fokusera på att sälja produkterna, utan 
vara sociala och delta i konversationen som förs online. Åblad lyfter fram att de sociala 
medierna har skapat bättre förutsättningar för människor att kontakta andra individer på ett 
personligt sätt, t.ex. genom att hitta någon på Twitter och starta en direktkommunikation med 
den personen. Hon menar därför att relationerna har förenklats genom de sociala medierna, 
eftersom det är lättare att få tag i människor, samtidigt som det går att interagera med dem 
utifrån flera olika plattformar. Carlsson spinner vidare på det och menar att sociala medier kan 
jämföras med alla typer av nätverkande aktiviteter som företag idag använder sig av för att 
knyta kontakter. Safko et al (2009) lyfter fram att bloggar är en bra lösning för företag som 
söker nya vägar att interagera med sina kunder och menar även att det kan generera en större 
kundkrets eftersom företaget kan använda bloggen som differentieringsverktyg gentemot 
konkurrenterna. Clapperton (2009) menar att Twitter kan hjälpa företag att nå sina kunder på 
ett direkt och medvetet sätt, dock krävs det att företaget är engagerade och inte utnyttjar 
forumet som en säljkanal.   

Anderson lägger fram två koncept som brukar användas inom sociala medier, det personliga 
och det privata. Han menar vidare att företag måste hitta en balans mellan de två, eftersom det 
inte är hållbart för ett företag att beblanda sig med den privata sfären och istället fokuserar på 
att hitta det personliga. Andersson får medhåll från Carlsson som även hon lyfter fram att 
företag bör skilja på det privata och det personliga inom sociala medier. Clapperton (2009) 
menar att det är viktigt att företag bestämmer sig för vilken onlineidentitet de vill ha och 
utifrån den skapar en balans mellan att vara för affärsmässig och för privat. Westerlund 
stärker detta genom att framhålla att ett företag bör vara personlig i sin framtoning, men inte 
för personlig genom att exempelvis skriva om den senaste festen med kompisarna på 
företagsbloggen. 

När det handlar om att välja vilka sociala medier ett företag ska satsa på, framhåller 
Andersson vikten av att inte sätta upp ett konto på alla plattformar och tro att det ska hända 
något av sig själv, utan engagemang. Kaplan och Haenlein (2009) lyfter fram vikten av att 
välja vilka sociala medier föreget ska figurera i. De menar vidare att företags val av sociala 
medier kan baseras på deras målgrupp samt vad de vill kommunicera ut till målgruppen. 
Westergren poängterar att de valde sina plattformar efter den målgruppen de ville nå ut till 
och såg till att fokusera på de sociala medier där den kundgruppen fanns. Hyllén menar att de 
valde att använda en Facebooksida för att det var det mest vanliga forumet av de sociala 
medierna. Fröjd däremot lyfter fram Twitter som mer professionellt än Facebook och menar 
att deras Facebooksida endast kan nå eventuella privatkunder, medan Twitterkontot utnyttjas 
till att kommunicera företagsnyheter. Westergren framhåller att även de använder 
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Facebooksidan mer på det personliga planet och att Twitter och Yo istället används i mer 
affärsmässigt syfte. Kaplan och Haenlein (2009) råder företag att vara ödmjuka inför de nya 
kommunikationsformerna när det väljer vilka de ska figurera i. Detta är något som även 
Jardenberg håller med om, då även han råder företag att vara ödmjuka i början vid införandet 
av de sociala medierna.     

 

5.3 Sociala medier och B2B relationen  
”Det är ingen skillnad på att knyta kontakter på ett lunchmöte och att göra det på Twitter” 
(Lena Carlsson, Kreafon)  

Carlsson framhåller att det för B2B företag idag är väldigt aktuellt att kommunicera via de 
sociala medierna för att på ett personligt plan nätverka och knyta kontakter. Ford et al (2006) 
menar att nätverken som B2B företagen verkar i, präglas av de relationer som de olika 
företagens individer skapar med varandra. De menar vidare att företagen inom nätverket 
ständigt influerar varandra samtidigt som deras företag gemensamt kan utvecklas. 

Shrama (2001) lyfter fram Internet som en viktig plattform för att öka involveringen av B2B 
företags kunder och leverantörer och även öka lojaliteten och tillfredställelsen hos alla parter. 
När interaktionen sker på Internet istället för person till person, så anser Andersson att det 
påverkar relationerna och att den förändras. Detta menar han eftersom människor bedömer 
företag utifrån deras hemsida och kan då jämföra företaget med dess konkurrenter utifrån fler 
aspekter än endast produkterna. Carlsson framhåller att för att relationen ska klara av att 
flyttas till Internet är det viktigt att alla parter har samma inställning till sociala medier och 
har verktygen för att kommunicera den vägen. Åblad lyfter fram att relationen mellan 
företagen inte nödvändigtvis behöver förbättras, utan att den snarare förenklas genom att 
företagen kan kontaktas genom flera kanaler. Hill (2010) menar att företag har möjlighet att 
nå ut direkt till marknaden genom de sociala medierna och genom att använda exempelvis 
bloggar och Facebook kan företagen hitta fler potentiella kunder. Ellison (2006) menar att 
bloggen även kan utnyttjas till att sprida viral marknadsföring till exempel genom att företaget 
lägger ut en video eller spännande information om nya produkter.  

Grönholm menar att den klassiska relationen mellan köpare och säljare inte längre tas för 
given på grund av det förändrade medielandskapet som nu fokuserar på att konversera och 
skapa relationer genom de sociala medierna. Westerlund framhåller att hur relationerna tar 
uttryck handlar mycket om hur duktiga företag är på att bemästra sociala medier, det handlar 
om hur förtaget presenterar och förmedlar sig själva genom den stil och det språk de väljer att 
använda. Detta lyfter han fram då det är väsentligt att välja det språket som skapar rätt sorts 
relation med kunderna. Andersson menar att sociala medier påverkar relationerna i B2B 
företagen, eftersom företagen förväntar sig få svar på mer än ett sätt och han manar att de som 
inte hänger med i den trenden kommer uppfattas som lite ”mossiga”. 

Åblad menar att relationen över sociala medier och Internet bör betraktas som det enda sättet 
att göra affärer på idag. Gummesson (2008) lyfter fram att samhället består av ett nätverk av 
relationer där vi interagerar med varandra och inom affärsvärlden poängterar han att 
relationerna är en central del, dels genom dem företaget känner, men även genom de 
kontakter som de skaffar dig. Åblad menar vidare att många av hennes kunder hittar henne via 
Twitter och hennes blogg och att det därför handlar mycket om att nätverka och skapa nätverk 
genom de sociala medierna och på så sätt hitta potentiella kunder. Jones (2008) menar att 
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dagens Internetmarknadsföring handlar om att bygga långvariga relationer och menar att en 
genomtänkt strategi kan hjälpa till att nå ut till fler kunder än tidigare då det finns så många 
olika kanaler att välja på, t.ex. hemsida, bloggar och e-mail. Eftersom sociala medier sker via 
Internet, så leder det till att kunder inte möts i samma utsträckning, vilket eventuellt kan ha en 
påverkan på B2B relationen. Hyllén framhåller att de sociala medierna aldrig helt kan ersätta 
det personliga mötet, istället kan de verka som ett komplement. Däremot anser hon att sociala 
medier erbjuder ett smidigare sätt att kommunicera i framtiden. Westerlund tar upp Internet-
dating som exempel och menar att individer idag skapar kärleksrelationer via Internet och 
menar att den relationen inte är mindre äkta bara för att personerna har träffats på nätet. Han 
framhåller även att kundrelationer kan utvecklas efter samma mönster. Clapperton (2009) är 
positiv till relationsbyggande över Internet då företag genom de sociala medierna kan 
engagera kunderna att medverka och genom deras deltagande få kunderna att värva nya 
kunder till företaget.  

Jardenberg lyfter fram att det är en nödvändighet för företag att synas i de sociala medierna 
om de ska överleva. Han menar att han har en respekt för företag som har gjort ett ärligt 
försök och utforskat möjligheterna att använda sociala medier. De företag som inte ens provar 
anser han begår tjänstefel, han menar att företag minst bör testa sociala medier i ett halvår. 
Fröjd anser att de personliga mötena även kommer att vara viktiga i framtiden men att det 
gäller att vara även vara tillgänglig för dem som vill ha kontakt via Internet och sociala 
medier. Evans (2008) framhåller att företag idag inte kan bestämma själva om de ska synas på 
nätet eller inte och därför inte tjänar på att undvika de sociala medierna. Han menar att det 
därför är bättre att möta sina kunder på Internet och utnyttja de sociala medierna i sin 
verksamhet än att avstå.  
 

5.3.1 Fördelarna respektive nackdelarna med sociala medier 
”Du umgås med dina kunder utan att släpa iväg dem till en fotbollsmatch eller middag” 
(Joakim Jardenberg) 

Fördelarna med sociala medier, menar Andersson ligger mycket i att företaget bygger en 
starkare lojalitet och även förbättrar sin direktkommunikation med kunderna på ett helt annat 
sätt. Evans (2008) lyfter fram att sociala medier har många fördelar som marknadsförare idag 
inte kan förbise. Han menar att företagets marknadsföring skapas ur naturliga konversationer 
mellan kunder som utbyter kunskaper med varandra, vilket han menar ligger helt rätt i tiden 
eftersom samhället har tröttnat på den kommersiella reklamen. Åblad menar att det endast 
finns fördelar med sociala medier och att det negativa endast handlar om företag börjar 
använda sociala medier utan att veta varför och därför saknar nödvändig kunskap och ett 
engagemang. Balnaves et al (2009) lyfter fram att företag som har en strategi med exempelvis 
sin blogg har lättare att nå ut de utvalda marknaderna som önskas.  

Jardenberg menar att företag via de sociala medierna snabbt kan få en fantastisk kontaktyta, 
nå nya individer och få nya kontakter, detta menar han eftersom företaget kan ha en mycket 
större kundkrets av relationer än i ett traditionellt fysiskt nätverk. Han menar att 
förutsättningen för att lyckas med detta är att företag är medvetna om att B2B handlar om 
individer som gör affärer med andra individer. Long et al (2006) styrker Jardenbergs 
påstående om möjlighet till en bredare kontaktyta via sociala medier och lyfter fram att 
företagsbloggar kan skapa nya kundkontakter genom att individer lämnar kommentarer och är 
aktiva på företagets blogg. O´Brian ser de nya kommunikationsvägarna som enormt positiva 
och menar att företag kan utnyttja de sociala medierna till att bygga förtroende med sina 
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kunder. Westerlund poängterar att företagen kan använda de sociala medierna till att 
presentera verksamheten på ett personligare plan och därmed ge kunderna en möjlighet att 
lära känna företaget innan den första kontakten sker. 

Andersson lyfter fram att nackdelarna med sociala medier kan handla om att företagen inte 
har någon vana i att skriva och lyfter fram att det finns mycket fyrkantighet i stora företags 
kommunikation idag. Detta menar han eftersom allt som skrivs och ska presenteras från 
företaget går igenom flera instanser innan det slutligen når marknaden – det finns inga 
utarbetade strategier inom företagen för hur sociala medier ska hanteras. Westerlund är inne 
på samma spår och menar att nackdelen med sociala medier ligger i att företag inte är 
medvetna om vilket språk företaget ska använda och vad de ska förmedla, dvs. vad de ska 
säga. Däremot menar Shappell att det är viktigt för företag att hålla en professionell 
framtoning då det som presenteras i de sociala medierna kan jämställas med ett viktigt 
affärsmöte. Weber (2009) lyfter fram att kommunikationen i de sociala medierna är mindre 
behärskade och kontrollerade än tidigare och att det istället handlar om att skapa en 
kommunikation som attraherar individer. Jardenberg menar att svårigheten för företag 
gällande sociala medier handlar om att det krävs mycket resurser från företaget och att det kan 
vara svårt för företagen att hålla fokus på vad det är de ska göra. Han menar att företagen får 
vara beredda på att det tar tid att bemästra de sociala medierna och lyfter fram att det 
viktigaste är att företaget inte har för bråttom utan tar det hela successivt och behåller fokus 
på slutmålet. Carlsson styrker Jardenbergs påstående och menar att en negativ aspekt med 
sociala medier är att företaget startar upp något som de inte har kompetensen och resurserna 
till att fullfölja. Hon menar exempelvis att det kan komma in negativ kritik på 
företagsbloggen och att företaget då måste ha en beredskap angående hur de ska hantera det, 
de måste besitta den kunskapen. Clapperton (2009) menar att det är viktigt att företaget vet 
vad de vill åstadkomma med de sociala medierna och vet hur de ska gå tillväga innan de 
börjar använda de sociala medierna om de ska bli effektiva för företaget i framtiden. 

Gällande kontroll och att företag sägs tappa kontrollen över informationsflödet genom de 
sociala medierna, menar Åblad att företag inte kan kontrollera vad som kommer ut på 
marknaden oavsett om de använder sociala medier eller inte. Hon menar därför att det är 
bättre att vara delaktig i den sociala vågen än att stå utanför. Enligt Weber (2009) spelar det 
ingen roll om företag försöker undkomma negativ kritik och kommentarer genom att avstå 
från att införa sociala medier i sin verksamhet. Detta menar han eftersom människor kommer 
att kommentera företaget oavsett om de är delaktiga i de sociala medierna eller inte. Kho 
menar tvärtom att företags sociala medier bör noga övervakas så att olämpliga diskussioner 
istället kan föras offline.  

Westerlund menar att istället för att försöka kontrollera informationen som kommer ut, bör 
företaget informera de anställda om vad företaget står för, vad de har för värdegrunder och 
vad de ska kommunicera till sina kunder innan de börjar med sociala medier. Andersson 
håller med delar av det Westerlund lyfter fram och menar att företagen ska vara försiktig med 
att sätta upp för mycket regler som beskriver vad de anställda inte får göra och istället 
fokusera på att lyfta fram vad de får skriva istället eftersom ingen kommer att skriva annars. 
Enligt Sweeney el al (2007) använder flera företag en särskild policy rörande bloggar, som 
behandlar om de anställda får nämna företaget överhuvudtaget i bloggen, samt vad det får- 
respektive inte får skriva rörande det egna företaget. Andersson menar att det finns en tröghet 
i många B2B företag idag och att deras arbetssätt tar relativt lång tid, vilket han menar kan 
leda till att exempelvis anställda startar sina egna sociala plattformar som företagen då inte 
kan kontrollera över. Westerlund framhåller att sociala medier kan liknas vid en öppen 
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mailkonversation, där den största skillnaden är att den är öppen och menar på att eftersom 
företagen inte försöker kontrollera mailkorrespondens som de anställda gör, inte heller bör 
kontrollera vad de förmedlar i de sociala medierna.    

 

5.3.2 Strategier Sociala Medier 
”Att klampa in som en elefant är ingen vinnande strategi” (Joakim Jardenberg) 

Jardenberg menar att det finns vissa detaljer som skiljer B2B och B2C åt när det gäller sociala 
medier och vilka verktyg som är lämpliga att använda. Dock är fundamentet för sociala 
medier samma i både B2B, B2C och C2C. B2B- och B2C företagen kommer att arbeta efter 
mer liknande strategier gällande sociala medier. Detta lyfter han fram eftersom den svenska 
marknaden i framtiden kommer influeras av den amerikanska marknaden som i en högre grad 
tillämpar sociala medier inom B2B företag idag. 

Carlsson pratar om att det är viktigt att klargöra vad som är målet med företagets medverkan i 
sociala medier, vill företaget få mer fokus kring sin produkt eller vill de att Kalle på supporten 
ska få ett större kontaktnät? Även Åblad påpekar vikten av att formulera ett syfte med 
användningen av sociala medier, framförallt måste företaget veta vad sociala medier är och 
vad det handlar om. Här instämmer Jardenberg som menar att företaget först ska gå in med 
jättestora ögon, liten mun och bara lyssna. Han förklarar att det handlar om att ta reda på vart 
kunderna finns och hur deras världsbild ser ut, när den är identifierad kan företaget försiktigt 
och ödmjukt närma sig de kanalerna och gå in och lyssna. Här kan vi dra paralleller till 
Zarella (2010) som menar att strategiarbetet med fördel inleds med att företaget ger sig ut och 
lyssnar. Enligt Carlsson (2009) blir företagets närvaro i sociala medier troligen meningslös 
utan formulerade mål eller strategier. Företaget måste först skapa sig en förförståelse för vad 
de ger sig in i.  

Fröjd berättar att Daloc startade sin Facebooksida för att prova och berättar att de inte 
undersökte om deras kunder fanns där innan, men han tror att det är mest privatsidan som 
håller till på Facebook. Bodnar menar att synen på sociala medier som ett experiment är helt 
fel val av taktik, istället bör företaget satsa på att utforma en strategi annars kan företagets 
närvaro i de sociala medierna lika gärna kvitta. Tvärtom menar Alberts att företaget med 
fördel kan börja utforska sociala medier för att upptäcka möjligheterna. Hyllén medger att 
SKF Sverige planerar att skaffa en egen Facebooksida vid sidan av den globala. Hon berättar 
att de kommer att välja Facebook eftersom det är det mest vanliga och att de troligen kommer 
att kika runt innan men att de i nuläget inte har kommit så långt, och att Facebooksidan därför 
får vänta lite till. Andersson belyser vikten av att påbörja resan och prova sig fram lite i taget. 
Den stora satsningen bör istället ske vid ett senare tillfälle. Detta lyfter han fram för att det 
viktigaste är att hitta ett ställe att börja resan på samt att ha en plan och lite idéer i bakhuvudet 
för hur företaget vill jobba med sociala medier för det sker inte av sig självt. Carlsson menar 
att det är viktigt att våga prova, helst lite grann i taget och efter det kan företaget alltid 
återvända till strategiarbetet och utvärdera hur den senaste aktiviteten har fungerat. Att i 
praktiken prova sig fram och testa olika saker ger företag erfarenheten att bli bättre. 
Jardenberg menar att det är lätt att trampa fel och tar SJ:s Twitter som exempel, där han 
menar att kunden inte förväntar sig att ett meddelande avslutas med puss och kram från SJ. 
Erkänner företaget sitt misstag är det dock inga problem att komma in på rätt bana igen. 
Westerlund tar också upp SJ som exempel och menar att de har varit duktiga på att svara på 
frågor men att de däremot har använt fel ton och språk gentemot kunderna.  



43 

 

Westerlund påpekar att det inte handlar om att skapa en helt ny strategi utan att sociala medier 
ska integreras i den redan befintliga strategin, vidare menar han att det inte finns någon 
anledning för företaget att ha en profil på Twitter och en helt annan profil i en fysisk annons. 
Här får han medhåll av Carlsson som menar att det är viktigt att koppla ihop användningen av 
sociala medier med redan befintlig marknadsföring och kommunikation. Både Zarella (2010) 
och Carlsson (2009) menar att strategin ska gå i linje med företagets övriga strategi för 
marknadsföring och kommunikation då det inte finns någon identifierad anledning till varför 
dessa skulle separeras. Jardenberg hävdar att företaget måste skapa sig en förståelse för hur de 
ska passa in i denna nya värld som sociala medier erbjuder. De måste hitta sin plats genom att 
fråga sig själva hur de kan klara av tonen på Facebook och om det passar företagets image att 
lägga upp en video på Youtube.  

Andersson diskuterar hur viktigt det är att företaget får en kontinuitet i deras användning av 
sociala medier. Till exempel måste kanske företaget se till att flera personer tar sig tid, till 
exempel kan de avsätta två timmar varje fredag för att underhåller verksamheten på webben. 
Det är svårt att hålla en person ansvarig, med sociala medier är det bra om det är en grupp 
människor som är aktiva för att få många olika röster hörda inom företaget. Det är svårt för 
företaget att låta en person ensam hålla i ansvaret med sociala medier och påvisar vidare att 
det är bra om det är en grupp människor som är aktiva för att få många olika röster hörda 
inom företaget. Westerlund menar även han att företagets närvaro i sociala medier inte enbart 
ska vara en persons ansvar. Istället bör företaget titta på vilka som har kontakt med kunder 
vilket kan handla om alla från VD:n till receptionisten. Carlsson (2009) understryker att 
samtliga avdelningar på ett företag bör vara involverade i företagets sociala medier eftersom 
kommunikation är något alla på ett företag berörs av. Att låta en anställd på egenhand starta 
upp en Facebooksida eller ett Twitterkonto i företagets namn är ingen bra idé.   

Andersson menar att det idag går att stå utanför de sociala medierna, men att företaget ska 
vara uppmärksamt på hur viktigt det är för deras kunder att de finns där de agerar. Han menar 
att om företaget påbörjar resan redan nu blir det lättare att införskaffa sig affärsdelar innan 
konkurrenterna kommer. Även Westlund menar att ett företag kan stå utanför och drar 
paralleller till Internets begynnelse då många inte var delaktiga från starten. Han förklarar att 
det bästa sättet är att anpassa sig efter branschen och göra en omvärldsanalys och sedan 
utifrån den formulera ett mål som visar vad företag vill uppnå och sedan ta ställning till om 
sociala medier är något för dem. Utan att veta vad de vill att företag ska åstadkomma, 
kommer de ingenstans, och det gäller även inom de sociala medierna.     

 

5.4 Varumärket 
”Vi försöker påverka vårt varumärke på så vis att vi jobbar mycket och testar mycket nya 
plattformar och är väldigt aktiva helt enkelt” Jacob Westerlund 
 
Kotler et al (2007) lyfter fram att det krävs tillförlitliga B2B-varumärken på Internet för att 
köparna ska kunna hitta alternativ som håller och skiljer sig från mängden av all oändlig 
information som går att hitta. Enligt Jones (2008) är Internetmarknadsföring en form av 
direktmarknadsföring som engagerar individer på ett direkt sätt. Hon menar att exempelvis 
bloggar är en del av Internetmarknadsföringen som kan utnyttjas av företag när de ska bygga 
upp en ny trovärdighet gentemot kunderna. Fröjd tror inte att de sociala medierna kan stärka 
deras varumärke utan tror mer att de kan utnyttja dem för att synas på marknaden och 
eventuellt hjälpa till att locka fler besökare till hemsidan. Hyllén däremot tror att de sociala 
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medierna kan stärka varumärket och med tiden kanske även locka en yngre publik till 
företaget eftersom det visar att de hänger med i tiden. Westergren menar att deras sätt att 
arbeta med sociala medier genom att testa flera olika plattformar och påvisa för kunderna att 
det fungerar stärker deras varumärke. Eftersom det påvisar visar att företaget kan det som de 
bland annat hjälper sina kunder med och även kan visa faktiska resultat och att sociala medier 
faktiskt fungerar i praktiken. 

Carlsson framhåller att det är viktigt att de inom företaget som arbetar med sociala medier är 
medvetna om att de representerar hela företaget och att de därför bör fokusera på att bygga 
hela företagets varumärke och inte sitt eget. Hon menar vidare att företagen kan välja olika 
angreppssätt i de sociala medierna, hon lyfter fram två exempel där företag antingen låter de 
sociala medierna representeras av företagets varumärke, dvs. inte representeras av en person 
eller så kan företagen välja att låta en person representera hela företaget utifrån ett mer 
personligt perspektiv, t.ex. via företagets VD. Hill (2010) menar att alla individer har en chans 
att skapa sig ett eget varumärke på Internet idag genom de sociala medierna, då det är en 
öppen plattform för både individer och företag att verka på. Carlsson påvisar att en av riskerna 
med att det endast är en person på företaget som ansvarar för de sociala medierna är att den 
personen tar med sig sin kunskap och sitt varumärke när denne slutar på arbetsplatsen. 
Andersson spinner vidare och lyfter fram att det är bäst om det är en grupp av människor 
inom företaget som arbetar med sociala medier, så att många röster talar istället för en enda. 
Westerlund anser däremot att alla inom företaget som är vana vid någon form av kundkontakt 
kan använda sociala medier, eftersom sociala medier handlar om att skapa relationer och 
kontakta kunder. Här instämmer Nutley (2010) och menar att alla inom förtaget bör betraktas 
som marknadsförare och betydelsefulla förespråkare av det värde som varumärket vill 
förmedla.     

Jardenberg poängterar att företag som börjar använda sociala medier kommer att upptäcka att 
det påverkar företagskulturen. Han menar att företag måste börja betrakta det egna företaget 
som en individ, dvs. se till att företaget eller varumärket upplevs som en människa som andra 
gillar och tycker om. För att nå dit är det väsentligt för att företaget att vara goda och ärliga i 
grunden, därför går det inte längre att sminka över allt med vackra ord och dyr 
marknadsföring. Åblad lyfter fram att företag måste våga ta till sig nya beteendemönster, 
eftersom företag som testar på och kastar sig ut visar på en öppenhet och en vilja mot 
omvärlden. Jardenberg framhåller att sociala medier och den öppenhet det skapar medför att 
bra företag lyckas och dåliga företag misslyckas eftersom det i stora delar handlar om vad 
företagen har i sin företagskultur och hur väl de lyckas kommunicera ut den till kunderna. 
Evans (2009) menar att om företag använder sociala medier utifrån en utarbetad strategi, kan 
det bidra till att de skapar ett positivt word of mouth som stärker verksamhetens tillit och 
förtroende hos kunderna. Dock varnar han för att företag kan bli mer avvaktande till att införa 
sociala medier eftersom det finns risker att fel typ av budskap kommer ut på marknaden.  

  

 5.5 Sociala medier och framtiden 
”Jag tror att allting kommer att gå ihop till ett stort jättemedium” (Lena Carlsson) 

Åblad anser att sociala medier bara är en liten del i samhällsutvecklingen och menar att den 
digitala värld vi lever i idag har en så avancerad teknik som medför att i princip vemsomhelst 
kan gå ut på nätet och göra vad de vill. Det går inte att backa bandet nu utan utvecklingen 
kommer att fortgå och nästa steg blir sociala mediers intrång i affärsvärlden, att tjäna pengar 
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och att nätverka. Carlsson tror att vi kommer att fortsätta vara sociala på webben precis som 
nu, hon fortsätter att sia och menar att den sociala webben kanske inte kommer att se ut som 
den gör idag, just nu går utvecklingen mot att vi använder mobilen allt mer men i framtiden 
menar hon att allting kommer att sammankopplas. Istället för att ha en TV, dator och mobil 
med Internet kommer alltig att mötas och gå ihop till ett slags jätte medium.  

Enligt Carlsson är Facebook just nu väldigt dominerande, i framtiden menar hon att 
informationen inte kommer att vara bunden till ett medieverktyg eller tjänst, därmed kommer 
vi vara mindre beroende. Hon vill också påpeka att det sociala beteendet kommer att bli mer 
naturligt i framtiden. Fröjd väljer att inte uttala sig om framtiden för sociala medier inom B2B 
med motiveringen att det inte är någon som vet vad som kommer att ske och menar Facebook 
lika gärna kan vara borta om ett år. Däremot tror Hyllén att sociala medier kommer att vara ett 
viktigt kommunikationsverktyg i framtiden, hon berättar att SKF antagligen kommer att 
använda sociala medier för att kommunicera ut nyheter och presentera företaget och vilka de 
är. Åblad hävdar att det är lika troligt att sociala medier försvinner som att Internet skulle 
försvinna och menar därmed att sociala medier är här för att stanna. Vidare menar hon att 
allting kommer att kopplas samman med hjälp av sociala medier i framtiden, där exempelvis 
Facebookanvändare via sin Facebooksida kommer att kunna se vilka andra Internetsidor 
vännerna nyligen har besökt.  

Andersson anser att vi i framtiden kommer att utöka vår kommunikation över Internet, istället 
för att sitta i långa telefonköer kommer vi att ställa våra frågor över Twitter och få svaret 
direkt. Han menar vidare att individer idag inte vill sitta i en halvtimma i kö och vänta, 
eftersom det är helt orimligt i dagens samhälle och det inte fungerar inte i en jobbsituation där 
personalen kostar pengar för företaget. Här instämmer Åblad som påvisar att vi inte vill sitta i 
en telefonkö och vara på plats nummer 80, vill vi ha informationen omedelbart och får vi inte 
det så går vi vidare till någon av företagets konkurrenter.  

Andersson menar också att vi kommer att använda oss utav de kommunikationsverktyg som 
vi är vana vid och poängterar att lika gärna som att kommunicera med sina vänner via 
Facebook, kan ett företag använda plattformen till att ta reda på vad som är aktuellt hos 
uppdragsgivarna eller hos företagets befintliga kunder. 

Åblad anser att masskommunikationens glansdagar är förbi och att vi exempelvis inte vill 
sitta på spårvagnen eller tunnelbanan och bli tillsagda vad vi ska äta och vad vi ska köpa. Hon 
menar att vi inte längre är intresserade av att bli tillsagda hur vi ska göra och vad vi ska göra.  

 Jardenberg hävdar dock att de traditionella medierna inte kommer att försvinna helt till 
förmån för de sociala medierna, de kommer snarare att fungera som komplement till varandra 
i flera år framöver. Han lyfter fram att Facebook har ca 3,5 miljoner användare i Sverige, om 
Facebook skulle vara en TV-kanal skulle den vara störst i Sverige. En gång i tiden kunde ett 
företag nå ut till Svenska folket via TV 4, om de körde 10 spottar primetime så kunde de nå 
fram till 70-80 % av befolkningen. Idag finns det ingen TV kanal som kan erbjuda en sådan 
räckvidd. Vidare menar Jardenberg att ett företag kan lägga hela sin mediebudget på 
Facebook där de inte behöver betala för platsen, och istället kan lägga alla resurserna på att 
tillgodose kundens önskemål. Han menar att även B2B kunder finns på Facebook och att 
företaget lätt kan nå dem och därmed skapa en ökad tillfredställelse för kunderna.  

Åblad menar att den digitala tekniken även kommer att integreras med vårt vardagliga liv och 
lyfter fram tanken att vi i framtiden kan se vad vi behöver handla för mat genom att mobilen 
kopplad till kylskåpet. Om en person vill laga carbonara så kan hon knappa in det i mobilen 
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och få tillbaka en lista på vad som saknas i kylskåpet för att tillreda just en carbonara. Hon 
framhåller att tekniken redan finns men att den inte är ute på marknaden ännu. Vi kan här dra 
paralleller till Funk (2009) som även han tar upp den digitala tekniken som ett hjälpmedel i 
vardagen. I Japan kan kunder enkelt ta reda på om en vara är billigare vid någon annan 
närliggande affär genom att enkelt dra varans streckkod med mobilen. .  

Enligt Nyman kommer nästa Svenska hype inom sociala medier att bli platstjänster. Tjänsten 
går ut på att du checkar in på den plats där du befinner dig med mobilen via tjänster som 
Gowalla och Foursquare. Han menar att även företag kan dra nytta av tjänsterna genom att de 
kan kontrollera hur många check-in som leder till köp. Här får han medhåll at Ström (2010) 
som även han spår att positionering och geografisk taggning är en trend som kommer att 
utvecklas i framtiden. 
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6. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till med stöd av vår 
analys samt vår insamlade empiri och teori. Vi kommer att återkoppla till vårt syfte samt besvara 
de frågor som vi uttryckte i problemformuleringen. Vi kommer först att presentera de mönster 
och tendenser vi funnit för att sedan besvara frågorna var för sig.  

Inledningsvis vill vi återkoppla till vårt syfte för att tydliggöra vad vi från början ämnade 
undersöka i uppsatsen.  

Syftet med den här uppsatsen är att urskilja mönster och tendenser i B2B företags användning 
av sociala medier samt att skapa förståelse för hur denna nya interaktionsform påverkar 
relationerna i en B2B relation. 

Under undersökningens gång har vi uppmärksammat vissa faktorer som genomgående i 
intervjuer med respondenter men även i vår sekundära empiri liksom teorin. I vissa fall har 
samtliga respondenter varit eniga, i andra har en övervägande del av respondenterna 
poängterat och framhållit likande åsikter som svar på våra frågor. Då en del av vårt syfte var 
att urskilja mönster och tendenser vill vi nu presentera vad vi har kommit fram till.  

 

• Samtliga respondenter framhåller att den personliga kontakten och det personliga 
mötet är en viktig del i B2B-relationerna. Det har framgåt att den personliga kontakten 
behövs för att underhålla befintliga relationer, men att de även är en viktig del för att 
skapa nya kontakter. 

• Ett flertal respondenter menar att sociala medier har medfört att kommunikationen 
mellan företagen förenklas och blir smidigare.  

• Samtliga respondenter anser företag bör finnas i de sociala medierna. 

• En övervägande del av respondenterna anser att det ska finnas en strategi för hur de 
ska använda sig av sociala medier, hur den strategin ska utformas skiljer sig åt mellan 
respondenterna – några ansåg att företagen skulle börja med att lyssna, medan andra 
tyckte att det bara var att kasta sig ut och testa.  

• Förutom en så menade samtliga respondenter att sociala medier var här för att stanna 
och inte bara var någon ”fluga” som skulle försvinna inom några år.  

• Företag ska betraktas som individer, och de inom företaget ska ses som egna individer 
som endast representerar ett företag.  

• Sociala medier är relationsbyggande för företag 

• Den yngre generationen kommer att ta över och ta med sig sitt sätt att kommunicera 

 

Nedan följer diskussioner och slutsatser kring de frågor som återfinns i 
problemformuleringen. Vi presenterar här våra egna åsikter och tankar kring 
forskningsämnet och de frågeställningar vi från början ämnade besvara. 
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– Hur använder sig B2B företag av sociala medier? 

Vi anser att en del B2B företag idag präglas av en traditionell och väl inarbetad 
företagskultur, vilket gör det svårt för dem att anpassa sig och införa nya fenomen i 
verksamheten. Vår uppfattning är att B2B-företag många gånger är sena i adoptionen av 
sociala medier och inte har någon utarbetad strategi för hur arbetet med de sociala medierna 
kan utformas. Att kommunicera via sociala medier medför att företagets kommunikation blir 
synlig för alla vilket leder till att B2B-företag kan bli försiktigare med implementeringen av 
sociala medier. En av anledningarna som vi kan se är att företagen blir rädda för att förlora 
kontrollen över informationsflödet. Vår uppfattning är att kontrollen inom företagen kan gå 
förlorad genom två olika vägar. Dels kontrollen över vad de anställda kommunicerar ut i de 
sociala medierna om företaget, dels kontrollen över hur företaget framställs av andra genom 
de sociala medierna. Den första typen av kontroll anser vi att företaget kan påverka genom en 
stark företagskultur som motiverar och engagerar de anställda. I våra ögon är däremot en 
policy över hur de anställda ska presentera företaget i de sociala medierna inte den rätta vägen 
att gå. Den andra typen av kontroll kan företaget själva inte råda över oavsett om de är 
delaktiga i de sociala medierna eller väljer att stå utanför. Vi menar att företagen endast tjänar 
på att medverka i de sociala medierna eftersom de då har möjlighet att bemöta de diskussioner 
som kan uppstå samt även besvara negativ kritik som kan riktas mot företaget. 

 För de företag som syftar till att bli framgångsrika inom de sociala medierna råder vi att 
utforma och använda en målinriktad strategi för att komma igång och börja arbeta med sociala 
medier. Detta menar vi då företagen behöver arbeta utifrån tydliga mål och strategier när det 
rör sig om att införa ett relativt nytt fenomen som detta i verksamheten. Vi tycker även att 
företag kan använda sig av en strategi för att tydliggöra införandet av de sociala medierna för 
hela organisationen och genom det påvisa allvaret så att sociala medier inte endast ses som ett 
tillfälligt experiment. Carlsson lyfter fram att det är viktigt att företaget klargör vad som är 
målet med de sociala medierna. Andersson poängterar att företag behöver ett ställe att börja 
resan på, vilket är något som även vi anser stämmer, eftersom en utarbetad strategi och ett 
tydligt mål kan ge företaget den starten som krävs för att sociala medier ska bli en del i 
verksamheten och även ger dem en strategi eller något konkret att arbeta utifrån.  

Vi anser att kompetens och den rätta inställningen är viktiga delar för att lyckas inom de 
sociala medierna. Jardenberg och Carlsson lyfter fram vikten av att företaget har resurser och 
kompetens för att införa sociala medier i verksamheten. Detta är något som även vi anser, då 
det i grunden handlar om att implementera sociala medier i verksamhetens företagskultur, 
samt att låta relationen utvecklas med hjälp av flera kommunikationskanaler vid sidan om 
exempelvis telefonen och det personliga mötet. Vi anser även att det krävs ett engagemang 
från företagets sida för att de sociala medierna ska fungera i praktiken, det behövs anställda 
inom företaget som ser till att uppdatera plattformarna och bemöta de dialogerna som 
kunderna inleder. 

Under processens gång har vi fått uppfattningen att B2B företag gynnas av att främst utnyttja 
företagsbloggar och Twitter. En företagsblogg kan göra ett företags hemsida mer dynamisk 
och intressant för både befintliga och potentiella kunder. Genom företagsbloggen kan 
företaget lyfta fram en ny och mer personlig sida som kan inbjuda till dialoger med läsarna. 
För att bloggen ska bli uppskattad måste företaget hålla en frekvent uppdatering och för att 
engagera läsaren ytterligare kan företaget ladda upp videoklipp som ger bloggen en ny 
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dimension. Företaget bör inte fokusera på att använda bloggen för att göra reklam för sina 
egna produkter och tjänster, istället kan företaget med egna ord kommunicera ut nyheter och 
händelser som berör företaget. De kan även anta ett branschperspektiv där de diskuterar och 
debatterar aktualiteter inom deras egen marknad och kan därmed visa att de håller sig 
uppdaterade mot omvärlden.  

Utifrån intervjuerna med våra respondenter har vi fått bilden av att språket som används i 
B2B företag i viss utsträckning ofta är formellt och stelt. Detta gör att de sociala medierna kan 
skapa en form av ”kulturkrock” eftersom språket i de sociala medierna är mer informellt och 
personligt. Tonen som används mellan parterna i en B2B relation, anser vi sätter ramarna för 
relationen och parterna bör därför hitta en balans mellan det personliga och professionella 
som följer företagets image. Vår uppfattning är att företagen inte behöver vara rädda för att 
tappa trovärdigheten genom att anta en personligare framtoning. B2B företaget kan endast 
vinna på att vara mer personlig i kontakten med samtliga av företagets relationer genom de 
sociala medierna. Vi anser att en anledning till att B2C företag ligger längre fram i sin 
anpassning av sociala medier, kan handla om att de arbetar mot konsumenter och därför kan 
efterlikna deras språk och stil på ett annat sätt än ett B2B företag kan.   

 

– Hur påverkas affärsrelationerna av sociala medier inom B2B-marknaden? 
 

Gummesson (2004) framhåller att varje framgångsrik företagare är införstådd med betydelsen 
av att skapa nätverk. Vi anser att de sociala medierna förenklar möjligheten och gör det 
smidigare för företagen att nätverka och hitta nya affärspartners. Det tydliggörs exempelvis 
genom enkelheten att starta en dialog genom Twitter i kontrast med att ta kontakt via telefon 
där det krävs mer än en enkel hälsningsfras. Vi tror att de sociala medierna kan göra det 
enklare att för B2B företagen att få nya kontakter, eftersom vi enighet med Åblad anser att 
sociala medier handlar om att nätverka och få gensvar genom flera olika plattformar. Vi anser 
att de sociala medierna även kan förenkla möjligheten att få tag i befintliga kontakter, 
eftersom de finns fler kanaler att använda och utgå ifrån. Detta är något som Jardenberg 
styrker då han lägger fram att företag kan ha fler kunder via de sociala medierna än i ett 
fysiskt nätverk. Då B2B företagen verkar i komplexa nätverk anser vi att kommunikationen 
mellan alla olika parter inom nätverket kan underhållas på ett smidigare sätt genom de sociala 
medierna. Genom att exempelvis ta kontakt via Twitter kan företag undvika långa väntetider i 
telefonköer och därigenom effektivisera kommunikationen under arbetstid. Westerlund menar 
att företagets sociala medier kan ge kunderna en inblick i verksamheten, vilket medför att de 
får en känsla för hur företaget arbetar och vilka de är. Vi anser att ett företags användning av 
de sociala medierna inbjuder till interaktion och att potentiella kunder känner ett intresse för 
att utveckla en relation till företaget. Om företaget har antagit en personlig approach via sina 
sociala plattformar kan nya kunder känna förtroende för företaget redan innan första mötet 
äger rum.  

Hyllén anser att de sociala medierna kan stärka företagets varumärke och med tiden även 
locka en yngre publik. Även vår bild är att de sociala medierna kan medverka till att förstärka 
varumärket eftersom företaget kan välja att kommunicera en mer personlig och informell 
information till kunderna. Om till exempel VD:n på ett företag startar en blogg som ger en 
personligare bild av honom/henne kan det generera en tydligare känsla av närhet som ger nya 
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och befintliga kunder en starkare relation till varumärket. Det som vi ser kan påverka 
varumärket negativt, är om företagets identitet inom de sociala medierna inte går i linje med 
företagets övriga kommunikationskanaler. B2B relationerna kan påverkas negativt om 
kunderna får en delad uppfattning av företagets image, om budskap framställs utifrån en bild i 
de sociala medierna och en annan bild genom de traditionella kommunikationsverktygen kan 
företagets identitet ifrågasättas av kunderna. Risken finns därmed att företaget förlorar kunder 
och försvagar varumärkets tillförlitlighet. Vi anser även att Twitter är ett behändigt 
kommunikationsverktyg för B2B företag, Twitter erbjuder en snabb och smidig dialog och 
gör det enkelt för företagen att skapa nya kontakter. Under undersökningen har vi upptäckt att 
Twitter redan används som en kommunikationskanal av flera företag, därför anser vi att det 
även i framtiden kommer att spela en viktig roll som kommunikationsverktyg. 

Vi har identifierat en annan aspekt som kan påverka relationen mellan B2B företagen 
negativt. Eftersom företagen nu befinner sig i upptakten av att införa sociala medier och vissa 
företag är mer effektiva i införandet än andra kan det leda till en osynkroniserad matchning i 
kommunikationen. Detta eftersom olika företag kan befinna sig i olika stadier i 
implementeringen och graden av användningen av sociala medier. Vi anser att detta kan skapa 
problem då företagen inte längre använder sig utav samma kommunikationsverktyg som 
tidigare. Carlsson lyfter fram att när relationen ska flyttas till Internet, så krävs det att alla 
parter har samma inställning till den nya kommunikationsformen. Relationerna kan bli 
lidande om kommunikationen inte når fram och parterna inte längre kan skapa dialoger med 
varandra. Ur ett nätverksperspektiv anser vi att detta problem kan få allvarliga konsekvenser 
eftersom så många olika parter är delaktiga måste kommunikationen obehindrat nå fram 
eftersom det är en vital del i att underhålla relationerna. 

Utifrån flera av våra respondenter så har det framkommit att B2B företag bör fokusera på det 
individuella och unika idag. Detta anser vi kan bli en stor omställning för de företag som 
tidigare uppfattat företag som en enda enhet, istället för en organisationen med flera 
avdelningar och individer. Vi drar då slutsatsen att de sociala medierna ligger helt rätt i tiden, 
eftersom de fokuserar på att individer socialiserar med varandra och skapar dialoger. Sociala 
medier öppnar upp för en smidigare direktkommunikation mellan samtliga individer inom ett 
nätverk och förstärker därmed relationerna och länkar företagen samman.  

Under intervjun med Åblad uppmärksammade vi ett relativt kontroversiellt påstående då hon 
anser att sociala medier bör betraktas som det enda sättet att göra affärer idag. Då vi under 
undersökningens gång har fått bilden av att det personliga mötet är av stor betydelse i B2B 
relationen är detta något vi ställer oss tveksamma till. Vi anser att de sociala medierna bör 
interagera i företagets verksamhet tillsammans med de övriga kommunikationsverktygen och 
därför inte ersätta något annat verktyg, utan bara ses som en utvecklingsmöjlighet där 
företaget har en till kanal att kommunicera utifrån. Vi tror att det personliga mötet alltid 
kommer att vara viktigt i B2B relationer, eftersom vi i grunden är sociala varelser som 
behöver interagera med varandra under fysiska förhållanden.   

Även Jardenberg lyfter fram ett starkt påstående då han menar att det är en nödvändighet för 
företag att synas i de sociala medierna om de ska överleva, men att det finns undantag i form 
av starkt nichade företag med få kunder. Detta håller vi med om då vi tycker att de flesta 
företag kan dra fördelar av sociala medier eftersom det utgör ett ytterligare medel för att bland 
annat skapa nya kontakter, fördjupa befintliga relationer samt framkalla en medvetenhet om 
företaget och göra sig mer synlig på marknaden.  
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I enighet med våra respondenter vill vi påstå att sociala medier inte kommer att påverka B2B 
relationen nämnvärt. Dock kan det som tidigare nämnt uppstå problem under införingsfasen, 
då företag har olika syn på i vilken grad sociala medier ska tillämpas i verksamheten. Sociala 
medier har ännu inte blivit ett naturligt och bekräftat kommunikationsmedel, detta förklarar vi 
med den sena anpassningen inom B2B marknaden som kan bero på en rädsla för den 
öppenhet som de sociala medierna medför. När sociala medier är ett erkänt 
kommunikationsmedel och är etablerat på marknaden anser vi att det inte kommer vara någon 
skillnad på att kommunicera via sociala medier och via övriga kommunikationskanaler. 
Därför anser vi att relationen endast påverkas positivt och kan berikas genom de sociala 
mediernas förmåga att lyfta fram det personliga. 

– Hur kan utvecklingen för sociala medier inom B2B företag se ut i framtiden?  
 

Flertalet av våra respondenter jämförde sociala medier med uppkomsten av Internet och den 
skeptism som det medförde bland företagen. Det var många företag som endast såg Internet 
som en ”fluga” som snart skulle försvinna. I enighet med våra respondenter anser vi att 
sociala medier kan liknas vid situationen med Internet och den negativa synen på att införa 
något nytt i verksamheten. Andersson menar att den svenska marknaden i framtiden i större 
utsträckning kommer efterlikna det amerikanska marknaden som har kommit längre med de 
sociala medierna. Han framhåller att B2B- och B2C företagen kommer arbeta efter mer 
liknande strategier gällande sociala medier. Vi håller delvis med om det Andersson påstår, 
eftersom sociala medier har blivit en snabb växande trend bland B2C företag och samhället i 
stort, anser vi att det även kommer att inspirera B2B marknaden. Marknaderna inom B2B och 
B2C menar vi kommer att närma sig varandra genom den mer personliga och informella 
framtoningen som de sociala medierna skapar. Vi anser däremot att B2B företagen bör skapa 
sin egen approach inom de sociala medierna och inte efterlikna B2C-strategierna rakt av, då 
B2B företagen verkar inom en komplex marknad med annorlunda tillvägagångssätt och har en 
mer varierande kundkrets än B2C marknaden.       

Andersson och Westerlund menar att den yngre generationen håller på och byter ut den äldre 
generationen inom B2B företag, då sociala medier för de unga är ett naturligt sätt att 
kommunicera kommer de ta med sig sina kunskaper till sin framtida arbetsplats. Vi anser i 
samförstånd med dem att sociala medier i framtiden kommer att införas på ett självklarare sätt 
i organisationerna när de yngre tar plats i organisationen. Vi förutspår därför att det i 
framtiden kommer att vara naturligt för företag att diskutera och genomföra affärer via de 
sociala medierna.  

Som tidigare nämnt hävdar vi i samråd med våra respondenter att det individuella och 
personliga kommer att spela en större roll i vårt skapande av relationer båda privat och till 
företagspartners. Flera av våra respondenter menar att massmarknadsföringen är på väg att 
försvinna, vi instämmer i deras påståenden och menar att word of mouth har en mycket större 
inverkan på oss som individer än vad annonsering och andra opersonliga erbjudanden har. Vi 
vill därför påstå att den virala marknadsföringen kommer att påverka oss mer och mer i 
framtiden eftersom det då inte är ett påtvingat budskap, istället är det vi själva som väljer om 
vi vill ta del av budskapet eller inte och vi väljer själva om vi vill föra det vidare till våra 
vänner via vår blogg, Facebook eller Twitter.  
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Sociala medier är idag vida utspritt över hela världen och är en väletablerad 
kommunikationskanal inom B2C marknaden. B2B företagen har redan påbörjat resan med att 
inför sociala medier i verksamheten. Vi ser ingen anledning till att utesluta sociala medier 
som ett framtida kommunikationsverktyg, de har öppnat upp samhället och möjliggjort för 
individer och företag att skapa personliga dialoger och på ett enkelt sätt interagera med 
varandra. Därför menar vi att sociala medier är här för att stanna, men att de i framtiden 
kommer att utvecklas och anta nya interaktionsformer. 

 

Avslutningsvis 

Under undersökningens gång har vi som tidigare nämnt stött på svårigheter i vårt sökande 
efter litteratur som behandlar sociala medier och B2B företag. Det gör oss något förbryllade 
att B2B företagen inte verkar ses som en potentiell användare av sociala medier och att de 
teorier och strategier som arbetas fram för B2C-marknaden antas gälla även för B2B 
företagen. Då B2B-marknaden utgör en större marknad än B2C-marknaden och innefattar mer 
komplexa relationer till olika parter inom olika nätverk anser vi att det inte går att ta för givet 
att användningen av sociala medier i B2C ska se likadan ut i B2B. Då B2B-marknaden inte 
uppmärksammas särskilt mycket i samband med sociala medier kan detta ses som ett tecken 
på att sociala medier inte anses lämpliga för B2B företag. Likväl som det arbetas fram 
strategier och teorier om sociala medier inom B2C marknaden anser vi att liknande strategier 
och teorier bör arbetas fram särskilt för B2B marknaden.  

Under undersökningens gång har vi insett hur oetablerat och outforskat sociala medier inom 
B2B företag faktiskt är. Det gjorde oss emellertid endast mer engagerade och nöjda över vårt 
val av forskningsämne. Det har varit spännande att undersöka och presentera vår bild över hur 
användningen av sociala medier i B2B företag ser ut alternativt kan se ut och hur de påverkar 
relationerna. Vi hoppas att uppsatsen har intresserat dig som läsare och vi hoppas även att se 
mer forskning om sociala medier i B2B företag i framtiden.  

Vi vill avsluta med ett citat som vi anser ramar in och avslutar vår uppsats på ett passande 
sätt. 

”I sociala medier finns nyckeln till er framtida affär, vägen dit är att prova själva, Live it Try 
it”. 

                                                                                       (Brit Stakston – JMW Communication)                          
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Bilaga 1Intervju Joakim Jardenberg VD Mindpark 12/4 – 10 
  

1, Hur ser du på sociala medier i B2B företag 

Oj det är en stor fråga, sociala medier är ett brett ämne men vissa företag är duktiga på att 
använda sig av sociala medier, andra är det inte. Bland b2b företag är det företagsbloggen 
som har fått störst genomslagskraft. Mer individuella sociala medier. B2B är en överbyggnad 
och i slutändan handlar det om individer dvs det är individer som gör affärer med individer. 
De sociala medierna spelar en väldigt tydlig roll som relationsbyggande.  

2, Vad finns det för för- och nackdelar i användningen av sociala medier i just b2b 
branschen? 

Fördelar är att om du förstår att b2b handlar om individ till individ har du en fantastisk 
kontaktyta och ett bra verktyg att använda dig av. Du kan snabbt nå nya individer och du kan 
snabbt få nya kontakter. Du kan ha en mycket större krets av relationer än vad du kan ha i ett 
traditionellt fysiskt nätverk. Du kan umgås med dina kunder utan att släpa iväg dem till en 
fotbollsmatch eller middag.  

Svårigheter är att vi just nu är i en omvandlingsfas och företag riskerar att trampa fel. Det 
krävs mycket resurser och det kan vara svårt för företagen att hålla fokus på det du egentligen 
borde göra. Detta är inte speciellt för sociala medier utan liknande bekymmer uppstod i slutet 
på 90-talet när det stod som ett faktum att alla var tvungna att finnas på webben. Denna fas är 
något som alla företag behöver ta sig igenom, jag jobbar bland annat som rådgivare åt börs-
VD:ar och ett av de bästa råden jag ger dem är att de ska börja dagen med att lyssna på 
Timbuktus låt ”Det löser sig” får att få lugn i själen och för att känna att det är ingen panik 
och att det ordnar sig. Visst det är bråttom att lära sig behärska de nya sociala medierna men 
det är inget världskrig eller naturkatastrof utan det löser sig, det viktigaste är att behålla fokus. 
De sociala medier påverkar hela företaget och det är inte något som bara 
marknadsavdelningen ska syssla med, eller försäljningsavdelningen och absolut inte it-
avdelningen. Det går på bredden genom hela företaget vilket kan vara besvärligt.  

3, Hur viktigt är det för företagen att synas i de sociala medierna? 

Det är en livsnödvändighet för överlevnad i ett företag att de i alla fall utforskar möjligheten.  
Jag har respekt för de företag som har gjort en serös ansats att ta reda på vad till exempel 
facebook skulle kunna innebära för organisationen och hur de skulle påverka 
försäljningsresultaten men kommit fram till att det inte passade företaget. De företag som 
däremot inte försöker ge sig i kast med sociala medier begår tjänstefel. Alla borde ägna minst 
ett halvår åt sociala medier och ge det ett försök. Sociala medier är jätteviktigt, men inte för 
alla.  

4, Företag blir mer öppna mot omvärlden när de använder sig av sociala medier? 
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För att fungera i de sociala medierna är det en förutsättning att du betraktar ditt företag 
ungefär som en individ. Du måste se till att det företaget eller varumärket du sitter på upplevs 
som en människa man gillar och tycker om. Får att nå detta måste du vara ärlig, du måste vara 
bra i grunden. Det går inte längre att vara ett busföretag och sedan sminka över det med 
vackra ord och dyr marknadsföring. De företag som ska ha någon som helt möjlighet att 
lyckas i en social kontext måste dra ned brallorna och vara oerhört ärliga. De företag som ger 
sig in i leken kommer att upptäcka att sociala medier påverkar företagskulturen. Bra förtjänar 
att lyckas och dåliga företag förtjänar att misslyckas ur det perspektivet blir sociala medier 
något positivt, de företag som vinner på öppenheten är de företag som kommer ha en 
konkurrensfördel, det skapar en naturlig utslagning. Vi har fått en parameter till som påverkar 
företagen, det kommer fortfarande att vara viktigt med en fungerande logistik och en 
innovativ produktutveckling, sociala medier adderas till dessa parametrar och har blivit 
ytterligare en faktor för företaget att ta hänsyn till. Det spelar en väldigt stor roll vad du har i 
din företagskultur samt hur väl du lyckas att kommunicera den.  Det korta svaret blir att det är 
en fördel för det bra företaget att öppna upp sig men en nackdel för de dåliga företagen.  

5, finns det någon speciell strategi för hur b2b företag ska använda sig av sociala 
medier? Skillnad mot B2C? 

I detaljerna är det skillnad, dvs. vilka verktyg som är viktiga att använda sig av. Dock är 
fundamentet för sociala medier det samma i både b2b, b2c, c2c. Det är samma 
grundförutsättningar som gäller då vi i grund och botten är sociala varelser och det är samma 
kommunikationsverktyg som gäller. Ditt uttryck och ditt formspråk skiljer sig åt till exempel 
SJ:s twittrande som ibland klampar fel eftersom du inte förväntar sig att få ett meddelande 
som avslutas med puss och kram från SJ. Det är lätt att trampa fel men det är också oerhört 
lätt att reparera skadan.  

6, Hur ska ett företag gå tillväga som vill börja använda sig av sociala medier? Finns det 
någon ända som är bäst att börja i? 

Den bästa ändan är att börja som en krokodil, du ska ha jättestora öron och jätteliten mun. Att 
klampa in som en elefant är ingen vinnande strategi. Företag kan inte gå in med inställningen 
att sociala medier fungerar som något som de redan förstår sig på. De måste gå in och lyssna 
och fråga sina kunder var de finns, till exempel om de har en fanpage på Facebook, hur de 
kommuniceras med andra leverantörer dvs vilka kommunikationskanaler de använder sig 
utav. Få en idé om hur dina kunders världsbild ser ut. När du har bildat dig en uppfattning om 
deras världsbild kan du försiktigt närma dig de redskapen och ge dig in i kanaler och lyssna, 
vilka bloggar är det man länkar till? Vad dissar man och vad hissar man? Väldigt snabbt 
kommer företaget förstå vad det är som funkar och vad som inte funkar och kan därigenom 
förstå hur de ska passa in i denna nya värld. Skulle jag kunna klara av tonen på Facebook? 
Skulle vårt företag kunna lägga upp en video på Youtube? Passar det vårt företag? Börja 
prova men var väldigt ödmjuk i början. Lyssna på dina kunder och ta reda på vart de finns 
någonstans, ge dig sedan ut i de kanalerna och lyssna på vad som händer där. Det tredje steget 
är att börja agera och hitta sin plats.  
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7, finns det risk för att trovärdigheten i ett företag riskeras om sociala medier används 
på ett felaktigt sätt?   

Det beror på vilket sätt du gör fel på. Gör du fel genom att ödmjukt trampa snett i det stora 
klaveret genom att till exempel skriva allt med stora bokstäver och folk talar om för dig att du 
gör fel är inte det hela världen. Det räcker med att be om ursäkt och erkänna att du är 
nybörjare och du kommer bli förvånad över hur vänliga folk faktiskt är och hur gärna de vill 
hjälpa dig att komma igång med sociala medier på rätt sätt. Du behöver inte vara rädd för att 
göra bort dig om du går ut med en ödmjuk attityd och erkänner dina misstag. 

8, Hur påverkas maktbalansen av att kunderna i vissa fall vet mer än företaget självt om 
sociala medier och hur de bäst utnyttjas? 

Det blir mer som en dans. I b2b har man alltid eftersträvat att det ska finnas en win-win 
situation. Självklart måste du vara beredd på en viss maktförskjutning, där det utbyts 
kompetens. Om du tillför det du kan så kommer någon annan att tillföra vad de kan. I den 
harmonin får de en positiv dans. Dock måste du vara beredd att dra ned brallorna ganska 
långt, du måste vara beredd på att säga att du inte har tillräckliga kunskaper men är där för att 
lära. 

9, Hur ser framtiden ut för nyttjandet av sociala medier i b2b företag? Kommer 
företaget som aktivt valde bort sociala medier ändå bli tvingade att använda sig av 
denna nya kommunikationskanal? 

Det beror på branschen och det specifika företaget. Om din business är att bygga en liten del 
till ett verktyg och du har sammanlagt två kunder som du träffar fyra gånger om året är det 
inte befogat att använda sig av sociala medier för företaget, då de inte kommer göra varken 
från eller till. Vissa branscher kommer vara senare med att adoptera sociala medier, man 
pratade om att skogsindustrin skulle vara sena men där fick man fel då de börjat agera mot 
slutkunder. Det kan handla om rena marknadsföringsåtgärder för att skapa sug hos 
slutkunderna. I de nischade företagen kommer det fungera att skippa sociala medier men i de 
större och bredare branscherna kommer det bli svårt att stå utanför användningen av sociala 
medier. Det går inte att endast använda sig av traditionella medier i kommunikationen mot 
slutkunderna utan du måste alltid inkludera sociala medier. ”Du kan leva i Sverige utan att ha 
körkort men det är svårt att klara sig utan”.  

10, tror du att den traditionella marknadsföringen kommer att försvinna till förmån för 
sociala medier? 

Då vi stoppar in nya kanaler i mediesfären så blir varje pajbit mindre och mindre. Går du ut 
på de stora företagen bland marknadscheferna var det ingen som pratade om sociala medier, 
idag kan du hitta stora chefer som säger att de kommer att lägga en stor del av sin budget på 
sociala medier, stor kraft på viral marknadsföring, vi kommer att sluta gå i print i år. 
Traditionella medier kommer inte att försvinna, de kommer att vara komplement till varandra 
i flera år. Sociala medier kommer att få en stark position framöver och det hänger på. 
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Facebook har 3,5 miljoner användare, om Facebook skulle vara en tv-kanal så skulle det vara 
den största i Sverige. En gång i tiden kunde du använda dig av tv 4 för att nå svenskar med 
ditt budskap. Om du köpte 10 spottar primetime så hade du ringat in 60-70 80 % av den 
svenska publiken. Idag finns det ingen tv kanal som kan erbjuda detta och det finns inget 
printerbjudande som kan nå upp till detta och komma i närheten av denna räckvidd. Däremot 
kan man på Facebook som gratis kanal uppmana människor att ratta in en viss kanal. Du kan 
lägga hela din mediebudget på Facebook där du inte behöver betala för platsen utan du kan 
lägga alla dina resurser på kunden. Det är inte gratis men du kan lägga mycket mer fokus på 
kunden tillskillnad från när du behövde betala för potentialen. Det är en enorm skillnad och 
omställning som kommunikation går igenom idag. Även b2b kunder finns på Facebook, dina 
kunder finns på Facebook och du kan lätt nå dem och lägga dina resurser på annat håll för att 
skapa en ökad tillfredställelse för dina kunder.  
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 Bilaga 2 Intervju Tomas Fröjd Marknadskommunikationschef, Daloc 
13/4 – 10 
 

1, Hur ser era kundrelationer ut? Vilka olika relationer har ni till era kunder? Vilka 
kundgrupper har ni? 

Inom vårt b2b segment är arkitekter och byggare de stora kundgrupperna. Vi har en person 
som bara åker ut till arkitekterna för att vårda relationen med dem. Sen har vi också 4 stycken 
försäljningsdistrikt där försäljare jobbar mot byggarna. Vi arbetar inte med sina 
kundrelationer utanför kontoret dvs det förekommer inga privata sammankomster utanför 
arbetet med kunderna.  

2, Hur kommunicerar ni med era kunder? Hur vårdar ni era kundrelationer? 

Vi har en katalog i trycktformat som även finns tillgänglig på nätet, via katalogen kan 
kunderna se produkterna. Vi lägger även stort fokus på hemsidan där kunderna kan hämta 
information.  

3, Vilka sociala medier använder ni er utav idag? 

Vi använder oss mycket utav internet, hemsidan ser vi som ett arbetsverktyg där vi lägger ut 
nyheter. Vi har en sida på Facebook, det var mest för att prova, vi kan ju hitta nya kunder där. 
Via Facebook vänder vi oss båda till privat personer och b2b kunder, men ja tror det är mest 
privatsidan som finns där. Vi har ett konto på Twitter också och där finns det nog fler 
professionella, där kommunicerar vi ut nyheter.  

Får ni någon respons från kunderna på Twitter? Märker ni att ni når era kunder? 

Nej inte annat än när vi får en following request.  

4, Varför valde ni just dessa medier? finns era kunder där? 

Mest av nyfikenhet. Nej, vi kollade aldrig upp om kunderna fanns på Facebook innan. Sociala 
medier har vi som ett komplement till övriga kommunikationskanaler.  

6, tror du att de stärker ert varumärke? 

Nej, men det gäller att finnas på marknaden. Eventuellt kan användning av sociala medier 
locka till fler besökare på hemsidan.  

7, Hur tror du att ni kommer använda er utav sociala medier i framtiden? Kommer det 
att vara en viktig kommunikationskanal för er? 

Ingen som vet, facebook kan försvinna om ett år. Att utöka användningen av sociala medier är 
inte aktuellt idag, professionella i branschen använder sig inte utav Facebook.  

8, Är det aktuellt med en företagsblogg på hemsidan eller filmklipp?  
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Vi kollar på möjligheterna men än så länge är det inget som är aktuellt.  
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Bilaga 3 Intervju Camilla Hyllen Marknadschef, SKF Sverige 3/5 – 10 
 

1, Hur ser era kundrelationer ut? Vilka är era stora kundgrupper? 

Vi har distributörer och tillverkandekunder  

2, Hur kommunicerar ni med era kunder? 

Om vi utgår från marknadskommunikationen så kommunicerar vi genom elektronisk media, 
vi skickar ut mycket inbjudningar och nyhetsbrev genom ett webbbaserat mailprogram. Innan 
skickade vi ut inbjudningar och nyheter med vanlig post. Det är smidigare med elektronisk 
post eftersom vi direkt kan se vad som inte kommer fram och vi kan även hänvisa till vår 
hemsida med länkar, på det sättet har det gjort mitt arbete mycket smidigare, det går mycket 
snabbare. 

3, Vad gör ni för att vårda era kundrelationer? Har ni någon privat relation till era 
kunder? 

Säljarna träffar sina kunder tar med sina kunder och äter lunch men att gå ut på kvällen och 
äta middag tror jag inte är så vanligt idag, man har helt enkelt inte tid. Däremot förekommer 
det att vi bjuder med kunderna till hockey eller fotbollsmatcher. Vi har en golfturnering där vi 
bjuder med de kunder som är intresserade av golf.  

4, Vilka sociala medier använder ni er utav? 

Vi finns på Facebook, den sidan är för SKF globalt och finns där för att informera vad som 
händer inom SKF, väldigt många som är anställda på SKF är medlemmar där. Vi har 
funderingar på och vi har diskuterat att skapa en Facebook sida för SKF i Sverige. Går man in 
på SKF.com har vi en Facebookgrupp för en speciell tjänst där. Det kommer väl mer och mer. 
Vi är ett väldigt traditionellt företag och man får ta lite i taget.  

5, Kommer ni göra någon research innan ni startar upp eran Facebooksidan? 

Det är möjligt att man kan testa att kika runt lite grann, vi kan hänvisa kunderna till 
Facebooksidan och när vi har olika evenemang kan vi kanske få kunderna att anmäla sig där. 
Men vi har inte riktigt kommit så långt än, vi får vänta ett litet tag innan vi börjar med det. Vi 
kommer välja Facebook eftersom det är det mest vanliga, när man pratar med kompisar känns 
det som Facebook är det mest vanliga, jag vet inte riktigt vad vi skulle kunna välja istället, 
vad som skulle kunna passa. Twitter är så kort information och det känns inte som det är så 
utbrett.  

6, Tror du att det faktum att ni figurerar i sociala medier kommer att stärka ert 
varumärke? 

Ja jag tror det kan visa att vi hänger med i tiden och vi kanske kan locka en yngre publik.  
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7. Tror du att sociala medier kommer att vara en viktig kommunikationskanal för er i 
framtiden? 

Ja det tror jag. Vi kommer främst använda dem för att berätta vad vi gör för något och vad vi 
har för marknadsaktivteter, exempelvis kan vu uppmärksamma kunderna på aktuella 
kampanjer och olika arrangemang som man kan lägga upp som event på Facebook där 
kunderna kan fylla i attending eller not attending.  

8, Har ni någon företagsblogg på hemsidan? Jobbar ni med videoklipp? 

Någon blogg har vi inte. Vi har inte funderat på att skaffa någon heller. Vi har egna filmer 
som vi lägger på hemsidan. Dessa går inte via Youtube men det är möjligt att det kan vara 
någonting för oss.  
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Bilaga 4 Intervju Lars Andersson Digitalstrateg, Skapa 5/5 – 10 
 

Vad titulerar du dig som? Vad är din huvuduppgift? 

Jag är digitalstrateg då, och det är min huvuddel, det är den delen jag använder mig av oftast. 
Eftersom det är ett litet bolag så omfattar det naturligtvis mycket mer än att prata strategier 
med kunder, det handlar mycket om projektledning, det handlar om företagsledning. Jag och 
Erik som ni träffade innan vi driver det mycket ihop, där vi har gjort en fördelning så att han 
sköter mer kanske säljarbete, han har VD-rollen så kör jag mycket produktionen och de här 
strategibitarna då.  

Hur ser du på sociala medier gällande B2B? 

Då tycker jag nästan man får börja prata om hur man ser skillnaden mellan B2B och B2C och 
om man går tillbaka kanske 10 år i tiden så handlade det mycket om att det skulle vara rakt 
och avskalat och relativ enkelt, det fick inte vara en massa lullull och såvidare och det ligger 
kvar en del sånt i arv och ju mer ett bolag har en gammal kultur och har funnits länge så finns 
mycket det synsättet kvar, men vi ser ju att ju att om man pratar med en marknadsansvarig på 
B2B-bolag idag och frågar vad de blir inspirerade av och vad de tittar på, så nästan alltid så 
kommer det ju exempel från B2C-världen och om vi bryter ner detta då ytterliggare så kan vi 
säga att det handlar ju om kommunikation mellan människor, vare sig det är B2C eller B2B. 
Vad är det som får dig sugen när du ska köpa en ny dator, vad är det som får dig sugen när du 
ska köpa en viss bilmodell eller liknande? Det är ju väldigt mycket mer än bara ett pris, det är 
ju mycket annat som påverkar och vi är ganska övertygade om att vi kommer att se mindre 
och mindre skillnader mellan B2C och B2B framöver, det är samma du vill fortfarande köpa 
något som ger dig en god känsla, kanske att det i ännu större grad är viktigt B2B att man ser 
en långsiktighet hos leverantörerna, att man vet att de finns kvar och mycket såna här grejer 
men annars så jag vill fortfarande ha en snygg projektor om jag köper den till företaget på 
samma sätt som jag hade köpt den hem. Det var kanske inte det enkla svaret, men jag tror ni 
kommer se att det kommer skilja sig mindre och mindre för det är kommunikation mellan 
människor, det är samma grejer som får dig sugen på att välja det ena eller det andra. Du vill 
inte köpa något tråkigt bara för att du sitter på jobbet, du vill köpa saker som du blir sugen på 
där också. 

Lite liknade strategier där då kanske? 

Ja jag tror det och det finns en linje i det också att man ser att de som kommer in på 
marknadsavdelningarna inte sällan är det ju yngre personer som håller på och byter ut en 
gammal B2B, man ser att det kommer mer och mer yngre personer in och de triggas utav det 
som de triggas privat av. Och om jag gör en webbplats åt ett ganska tråkigt industriföretag så 
sitter ju inte jag och tittar på andra tråkiga industriföretag utan då kollar jag på, kolla vad 
snygg site de har gjort här för Nike eller Coke eller vad det nu mår vara.    

Hur viktigt anser du det är att B2B-företag använder sig av sociala medier idag? 

Jag tror att, man kan säga att i Sverige idag så har inte sociala medier gett riktigt det 
genomslaget som det har i exempelvis USA, det är därifrån ni läser om detta i artiklar och 
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exempel så kommer ni hitta jättebra exempel från USA och väldigt lite från Sverige. Och det 
tror jag har och göra med att vi är en sån gammal kultur, men en kultur som är väldigt såhär 
gammal och industriell där vi avtalar du och jag att jag ska producera en sak för dig, sen går 
han ut på fabriken och startar upp det, men det är så mycket mer som händer, man jämför 
mellan olika leverantörer mer och mer, det gör vi ju till och med som privatpersoner, man 
köper snart inte en pryl utan att man jämför, vilket göt att man måste bli bättre på att 
kommunicera med marknaden man måste tala om att man finns i mycket större grad an vad 
man kanske gjorde för 10-20 år sedan när alla visste om att den här producenten är duktig. 
Man kan säga att kommunikationen, om det ska vara kommunikation och inte en monolog så 
är ju det ett socialt utbyte. Du måste bli duktigare på att svara upp till din kund och lojalitet 
som du kanske fick förr i tiden i och med att du gjorde en bra produkt den bygger du nog mer 
och mer inom personlig relation, personlig utbyte alltså socialt utbyte även ifall det sker via 
dator eller Facebook, Twitter eller vad det nu mår vara. 

Tror du att man kan klara sig utan att använda sig av sociala medier, eller måste man 
följa den här trenden som finns idag? 

Ja, jag tror det är jättebra att stå utanför, men om du märker att inom 5-10 år att det är viktigt 
för dina kunder att du finns där de agerar så kommer det vara mycket svårare, mycket dyrare 
och mycket svårare att få en effekt av ditt deltagande. Så misstänker du att du kanske har en 
nytta utav det, att det kommer ge dig affärsfördelar så är det mycket enklare och gå på det 
spåret och påbörjade den resan än att vänta in när alla redan är där, när dina konkurrenter är 
där, så svaret är att ja det går bra idag, men frågan är om det gör det imorgon.  

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att använda sociala medier i ett B2B 
företag? 

Fördelarna ligger mycket i att du bygger en starkare lojalitet, du förbättrar din 
direktkommunikation med kunderna på ett helt annat sätt, inte kanske minst inom B2B där det 
annars är väldigt vanligt att man går via agenter och återförsäljare många steg bort och väldigt 
många företag vet inte ens vilka deras slutkunder är, det vet bara agenterna, men genom att vi 
blir mer aktiva och gör bra grejer i sociala medier så kanske man helt plötsligt får en kontakt 
och agera på ett trevligt sätt mot slutkunder och bygga förtroende och lojalitet även om du 
kanske inte säljer direkt, utan fortfarande säljer via dina återförsäljare.  

Nackdelarna ligger mycket i att man har inte något riktigt vana i att skriva, det finns mycket 
fyrkantighet i kommunikationen från stora företag, man får inte säga och det ska gå via någon 
instans och det finns ingen som kan skriva, alltså det finns inget utarbetat för att hantera 
sådana här.. 

Kan företag tappa kontroll över vad som faktiskt kommer ut? 

Man kan säga såhär, att de har byggt upp en gammaldags struktur många gånger kring detta 
som gör att de har inte ens kommit dit och dom har svårt att komma dit för att dom har de här 
instanserna, om du nu ska publicera något inom vissa bolag så måste du gå via din 
kommunikationschef och sin kommunikationschef kanske ska stämma av med någon annan, 
det hör ni ju själva att det kommer ju aldrig bli något flöde, så där finns det en tröghet. Och 
visst finns det vissa som då ändå tar tag i detta och genom att då de här företagen inte ger sig 
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in i matchen så startar ju anställda egna små Facebookar, grupper och där har de ju ingen 
kontroll. 

Kan företag ha en policy över vad de anställda får och inte får skriva inom de sociala 
medierna? 

Ja jag tror det är ganska bra om man har någon typ av policy, men jag tror också att man ska 
vara väldigt försiktig med att sätta för mycket regler vad man inte får göra utan snarare riktar 
sig till det sunda förnuftet och kanske snarare pratar om vad jag vill att ni ska skriva, annars 
skriver ingen. Om någon skickar till dig ett regelvärk på 48 punkter på fyra A4-sidor så 
kommer du inte skriva någonting, det var så jobbigt så kommer inte ihåg vad jag får längre. 
Så det kanske snarare handlar om att vi vill att ni skriver bra grejer om vårt företag och våra 
produkter, vi tror mycket på att de anställda är så pass kloka och har sådan ansvarskänsla att 
de gör inte olämpliga saker, lägger inte ut sådana här att när ni var ute med kunderna så 
råkade klockan bli två och alla var inte nyktra, lägg inte ut de bilderna här liksom det är ju 
inte rätt grej, men det förstår ju de flesta. Så det gäller att hitta en balans mellan regelvärk och 
positiv uppmaning och inspiration tror jag.  

Hur tror du att kundrelationen i ett B2B-företag förändras när interaktionen flyttas till 
Internet?  

Jag tror absolut det förändras och jag tror den förändras vare sig man vill eller inte, så att 
någon kan sitta där och vägra vara med om de vill men det kommer inte hjälpa för att det 
kommer ändå ske. Och det ser man redan nu, bara en sådan sak för 50 år sedan så kunde vi gå 
ut och köpa produkter utan att kolla på nätet men idag, folk köper varje grej, och man 
bedömer många företag av det bemötande man får när man går in på deras hemsida. Om du 
har tre eller fyra olika bolag som tillverkar samma produkt och du går in på en som ser sådär 
ut så ger du det inte många sekunder innan du går till nästa och det är inte alltid utav rätt 
anledning, ibland är det bara upplevelser, så att du kan stå vid sidan om och det kommer 
funka bra ett tag till, men allas syn på utbud och  kommunikation förändras ganska snabbt och 
om du inte förstår det så det är mycket risker kring det.   

Hur använder ni er av sociala medier inom ert företag? 

Ja vi använder ju det mycket, sen naturligtvis är det så att man skulle alltid vilja göra mer, 
men vi lägger upp lite filmer på YouTube och vi hjälper kunderna och det känns som en av de 
grejerna som är lättast som är många att förstå värdet av, att lägga upp instruktionsfilmer, att 
lägga upp reklamfilmer på YouTube då. Vi lägger upp en del bilder på Flickr och det har vi 
också börjat få kunderna att förstå för det är ganska lätt att förstå hinna med. Det som är 
jobbigare för många kunder det är ju Twitter och Facebook, Facebook bara för det är så 
privatnära. När man pratar om sociala medier så brukar man prata om två koncept, ett 
personligt och ett privat och där måste man hitta liksom balansen för det privata funkar inte 
att blanda in företag och grejer, men det personliga funkar, och hitta den avvägningen. Det 
kräver ju en mycket större närvaro som inte man alltid har resurser till för att vara aktiv i 
Facebook och twitter, framförallt kanske Twitter där du måste bevaka och svara upp 
omgående. Men även Facebook fungerar ju lite åt det hållet, det går ju liksom inte att vänta en 
vecka och komma på att vi hade någon som undrade något.   
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Hur anser du att B2B-företag ska använda sig av sociala medier för att nå bästa möjliga 
resultat? 

Jag tror att de ska påbörja resan och jag tror inte att de ska satsa på allt och jag tror inte man 
ska göra den stora satsningen på en gång. Jag tror att det gäller att hitta ett ställe att börja 
resan på och jag tror att man måste ha en plan och lite idéer hur man ska jobba med det, för 
det sker inte av sig självt. Man kanske får säga till någon att jag vill att du tar två timmar varje 
fredag och gör det här och gärna flera personer och det är också något som de har väldigt 
svårt med, för det är väldigt skönt; kan du vara ansvarig för detta liksom? De vill gärna peka 
på en person och så får de göra det och så kommer alla till dig och ser till att du ska göra det. 
Medan egentligen sociala medier är bra om det är en grupp av människor som är aktiva, så att 
det inte blir att en röst utan många röster. Men jag tror det är viktigt att påbörja resan, hitta det 
som är enkelt att starta med och börja där. Att inte försöka göra, nu sätter vi upp alla de här 
kontona så petar vi lite i varje och ser om det händer något, för det kommer ju inte funka. 
Utan välj några stycken grejer, de som känns mest lätta att ge sig på och börja där, men också 
fundera över hur man kan se bredda och vidareutveckla. Det handlar mycket om att skapa en 
dialog med sina kunder och skapa lojalitet genom att man ställer upp och visar sitt ansvar. 

Hur tror du att det kommer se ut i framtiden gällanden sociala medier och B2B-företag? 

Jag tror att vi kommer se mer och mer av det här att, istället för att man ringer och sitter i 
telefonkö så kommer jag ställa frågan, jag kanske ställer frågor via Twitter och får svaret den 
vägen istället jätte snabbt. Jag kanske får erbjudanden när jag går in och kollar via deras 
Twitter kanaler och Facebook och dylikt. Jag tror också fler kommer tycka det är okej att ha 
företag som är ens yrkessfär på Facebook och liknande, kanske kommer utvecklas saker där 
man markerar och vill se de här som man har i privatgrupperna och man kan se att det finns 
filter och så, men jag tror att man kommer känna mer och mer att det känns okej. Jag är van 
och använda det här för och kolla vad mina vänner gör, sitter jag och jobbar kan jag lika gärna 
kolla också vad händer med de företagen som jag köper och säljer och sådär va, har utbyte 
med. Mycket kommer ske digitalt, och det tycker jag det här med telefonväxlar har visat gång 
på gång att alla som suttit i de här halvtimmes väntekö på om det nu är SAS eller nu är 
Glocalnet vet att det är helt orimligt varför ska jag sitta så, det är idiotiskt är det ju. Det funkar 
ju absolut inte om du sitter i en jobbsituation, du kan ju inte sitta, du kostar ju hela tiden om 
du förhoppningsvis har en lön då, så du kostar ju hela tiden att sitta och vänta det är ju helt 
horribelt. Jag kan också se hur en sådan här gammal struktur där man har beställt på olika sätt 
kommer liksom ske digitalt, varför ska det inte göra det när jag lägger beställningen digitalt 
om man köper något via e-shop. Det är också något som det har varit väldigt mycket snack 
om när det gäller B2B, i B2B går det inte att beställa något de måste ju höra med oss först så 
att det blir rätt och det är mycket sådär, men vi kommer bli mer och mer digital. Man tar reda 
på vad det är man vill ha själv och jag vill ju inte ringa och ta några omvägar nu har jag 
bestämt mig. 

Tror du att det kommer att ersätta den personliga kontakten? 

Nej jag tror inte alls det, och det har ju egentligen varit sedan, jag har ju varit i branschen 
egentligen sedan det blev en bransch och det var mycket snack om det här, ska man sluta ha 
ett utbud direkt så, men det är snarare så att istället för att du ska sitta och berätta för mig vad 
jag ska ha och varför så vet jag i 98 %, du kan ju ge mig något bra tips och vara lite trevlig 
och prata trevligare saker än att du ska prata om något som finns i ett datablad, sen tror jag att 



70 

 

det kanske är tvärt om, det kanske kan bli mer personligt och vi kanske kan trevligare utbyte 
för att folk vet vad man vill ha i större grad. Folk är mer insatta, man tar reda på mer innan 
man ställer frågorna, så jag tror att det kommer gynna snarare.    

 

Hur tror ni att B2B-relationen påverkas av användningen av sociala medier? 

Relationen förändras i att man förväntar sig att få svar på mer än ett sätt, det handlar inte 
längre om att bara agenten ska ringa upp när den har en fråga utan alla börjar använda sociala, 
så förväntar man sig också att i större grad kunna ställa en fråga och få ett snabbt svar på 
andra sätt och får man inte det så påverkar det tror jag relationen, för då kommer man tycka 
det är lite mossigt. Jag har upplevt det i flera år nu nått som, man börjar bli lite mail-lat, jag 
kan tycka ibland att ringa upp någon och sitta och vänta i telefon är frustrerande jämfört med 
att lägga ett snabbt mail och sedan så får de svara när de hinner. Så om jag inte då kan hitta en 
mailadress och ringa det här företaget och bara ska sitta där och vänta på att komma fram det 
tycker jag är ett stort minus och det kan jag se att det kommer fler tycka. Man förväntar sig 
kunna använda de kommunikationsmedel man har effektivt och överallt och de som försöker 
då mörka, man ser de här ibland som inte har mailadress nästan för att man måste ringa, de 
har inte förstått det ännu, men det kommer vara riktigt minus om man inte ändrar på denna 
approach. Och samma det här att, det ligger väldigt nära sociala medier att det blir mer och 
mer personligt. Man blir mindre och mindre sugen på att kontakta någon på en info-adress 
utan vem är det som jag ska kontakta när jag är intresserad av den här grejen liksom, om det 
finns någon person bakom så känns det mycket bättre. Det är samma om man ringer att man 
känner att här är nån som tar ansvar och svarar på mina frågor. Personligt och 
individanpassat, skapa den här känslan och utbytet direkt, man kanske får ett namn att ringa 
tillbaka till istället för att påbörja din berättelse igen och igen och igen.   

Varför måste B2B-företag kännas så ”mossiga”? 

När jag började på Skapa så var det väldigt inriktat på B2B och jag tyckte det var väldigt 
konstigt att man kunde göra tråkiga produkter intressanta. Det handlar mycket om din 
approach och jag tror att B2B kan vara lika kul som vilken consumer grej som helst, men det 
handlar om att ladda det på det visat också och förstå att det finns folk som tycker det är så 
kul att göra saker för dem som de tycker är intressant. Jag tror också att B2B har varit så 
himla fixerade på produkterna man har satsat stenhårt på features, man har glömt bort många 
gånger att företag kanske köper utav oss för att de gillar det vi säger och det vi gör, vilken stil 
vi har det finns mycket andra saker förutom de här databladen som de hålt fast vid, det finns 
så mycket annat som gör att jag kanske vill handla av er och det tror jag också att de måste 
vakna på och inse. Jag tror också att man har problem framgent om man inte ändrar attityd för 
att om man tittar på hur många som vill arbeta för B2B kontra hur många som vill arbeta 
B2C. Kolla vad som händer i USA vad B2B gör där, så är det minst lika spännande som vilket 
consumerföretag som helst, så jag tror att det är en uppluckrande värld, däremot måste man 
kanske förstå att det finns andra kommunikationssätt hur man relaterar och hur man köper 
saker B2B, inte så att vi är fortfarande människor och det är fortfarande massa saker som 
påverkar som inte bara är produktnära och pris. Men det finns andra strukturer man kanske 
köper på andra sätt och det kanske är volymköp, det kanske är långsiktiga avtal där man köper 
saker på mycket lång tid, så det kanske är mer komplext i vissa avseenden, men jag tror det är 
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samma sak där, gör man det svårt så kommer det bli svårt, gör man det enkelt och kul så 
kommer det vara enkelt och kul och ingen vill fastna i onödigt krångliga situationer.  

Försök inte sätta upp ett konto i alla jävla miljöer och tro att det ska hända av sig självt, utan 
man måste liksom bestämma sig det här ligger kanske nära oss. Låt sig att man gör mycket 
instruktionsfilm, börja jobba med YouTube och jobba med det och försök göra bra grejer utav 
det. Är det någon som kommenterar så kommentera tillbaka, jobba med det som är lätta insteg 
och se sedan hur ni tar det vidare. Det är ingen ide att registrera ett Facebook konto och tro att 
det kommer hända någonting där av sig självt. 

Många marknadschefer är vana vid den vanliga reklambranschen, man snackar kampanjer, 
här får du en stor summa pengar av mig och så gör du en kampanj som vi gör här i tre 
månader så är det klart. Så har man gjort webbplatser också förr, man har liksom en gång var 
femte år så har man liksom lagt på ett snyggare skal, skrivit om lite texter så är man klar, det 
funkar inte. Idag måste du se det som en process hela tiden, det måste ju hända något nytt, det 
är lite det här som sker med bloggar och sociala medier att, eller vi hör ju den här ibland att; 
vi har ju så svårt att få till några nyheter kanske är bättre vi skiter i nyheter eller news då på 
webbplatsen. Det är ju helt fel, det är ju precis tvärt om det är, det kanske är det som är det 
viktigaste av alltihopa, skit i att skriva massa tråkigt om produkterna som redan finns därute 
någonstans utan det är ju det här som skapar ett värde. Nej då gör vi ett facelift på, vi har gjort 
ny form här på databladen, det är fortfarande samma produkter, samma data men vi har lite 
snygga färger här och nya loggan, det kommer inte göra någon större skillnad. Så att det är en 
del nytt tänk som behöver liksom hända och det är inte helt lätt, det finns ju också, man ska 
inte snacka skit om, det finns många duktiga reklambyråer, men många reklambyråer har ju 
byggt upp en organisation och ett sätt att jobba som är precis det här kampanjmässiga, helst 
ska vi göra kampanj runt den produkten, helst ska vi göra den här satsningen, medans webben 
funkar ju bäst när den är långsiktig, skriv lite hela tiden och så under tiden kommer de här bli 
mer och mer intressanta och väcka mer och mer intresse och skapa bättre och bättre värde. 
Det här kortsiktiga där du bara gör en satsning sådär va´, det är inge bra och dessutom då så 
har man ofta i och med det så har ju någon skrivit lite texter och så vidare så har man var klar 
med det och det är ju också ett problem för de här företagen om man ska skriva något hela 
tiden lite grann, det är jätte jobbigt för de har de ingen som gör och det är inte så konstigt, för 
det har de inte behövt heller. Men det behövs nu då så att, antingen får man ju anställa någon 
eller så får man se till att någon som har hjort någonting annat tidigare börjar göra detta va´. 
Det finns mycket historia och kultur som styr och som måste luckras upp och så finns det 
krafter då som motarbetar, dels kanske gamla generationer som kanske känner att de vet att så 
här ska det vara och ibland har de rätt och ibland inte dårå och det kanske också finns företag 
och verksamheter som jobbar enligt en kanske lite äldre kommunikationsmodell, jag snackar 
om reklambyråer jag snackar, det finns massa annat här också. Kundtidningar, hur vettigt är 
det och göra en kundtidning idag, det är ju jätte tveksamt. Gör en bra satsning på webben och 
lägg ut återkommande information istället till kunderna och låt alla läsa det.  

En klassiker också som jag brukar ställa när vi har såna strategi-workshops men företag, så 
brukar jag säga har ni kolla på vad det finns för filmer om er på YouTube, har ni kollat på 
Twitter är det någon som har skrivit något om er? Det har de inte och så brukar jag fråga, vet 
ni allt som står på eran webbplats? Nej det vet de inte, men det här trycksakerna då på 200 
sidor, den vet alla på företaget vad det står på varenda ord överallt, vilken upplaga har den 
trycksaken? Kanske har 5000, webbplatsen kanske har 10 000 besökare per dag och de vet 
inte vad som står. Att ändra på det där är inte gjort i en handvändning, men det är det, det 
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handlar om och det är samma när de gör sina marknadsplaner så vet de, vi ska göra en sådan 
kampanj kostar så många tusen, vi ska göra en sådan trycksak kostar så många tusen och 
sedan så ska vi göra lite webb här. När det bli tuffa tider, som när det var kris här för något år 
sedan, bad tror ni är det första som försvinner i den budgeten, eller som inte ges utrymmer för, 
webben, man göt liksom ingenting där men man gör kanske fortfarande sina gamla satsningar. 
Egentligen borde man göra precis tvärt om, produktionen kanske är lika dyr om man jobbar 
med webb, men du har nästan ingen placeringskostnad, men ska du göra en trycksak så kostar 
det och trycka upp den, ska du göra en annons så kostar det rätt mycket att placera den, så 
själva produktionen kanske inte är så stor skillnad men det kostar ju nästan ingenting att få ut 
det och du får ju helt andra volymer än du får med en trycksak. Sen kommer det fortfarande 
finnas behovet utav dem, men du kanske gör lite enklare trycksak, en mindre, en glättigare, en 
trevligare trycksak, du behöver kanske inte lägga ut hela din katalog när du ska dela ut den i 
5000 ex, det kanske bara är 100 som har intresse utav den, utan du talar om, här är vi, det här 
är vi bra på det här är anledningen varför du ska ha kontakt med oss, vill du se exakta 
databladen på allting vi har, här har du adressen, för är du intresserad kan du lika gärna läsa 
det på webben och då behöver du inte trycka den här onödiga trycksak.      

Det sker ett stort generationsbyte och det finns många därute som ligger i den här 55-65 och 
tycker att klart för sig hur det ska funka, men de håller ju på och byts ut jätte snabbt nu, jätte 
skifte ju, för det kommer in unga människor någonstans från 20 upp till kanske 35 och de har 
ju en helt annan bild om hur saker och ting ska funka och hur det ska se ut och vad man ska 
satsa på. Den nya generation, det skifte som sker, kommer ställa fler krav är du inte med, har 
du inte påbörjat resan, så kommer det vara mycket jobbigare, mycket dyrare och du kanske 
rent av inte klara av matchen. Någon annan har blivit bra på detta, tar utrymmet och sedan är 
du väck, för det är ju hela tiden en tävling, hela tiden en konkurrens och vi lever ju mer och 
mer i en värd där det finns någon som gör exakt samma sak lika bra och då är det ju något 
annat som gör att du köper just den produkten utav den personen.  
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Bilaga 5 Intervju Lovisa Åblad Frilansande Social media konsult 5/5 – 
10 
 

1, Hur vill du beskriva relationen mellan säljare och köpare i en B2B relation? 

Eh ja det är ju liksom, nu har inte jobbat så jätte länge inom B2B marknadsföring men vad jag 
skulle säga idag är att det är en ömsesidig relation som bygger på att, ofta sker kontakten 
genom att säljaren söker upp ett företag som man vill göra affärer med. I det fallet när det 
handlar om B2B handlar det verkligen om att säljaren är konkret och har mycket på fötterna 
och har en bra kännedom om den målgruppen de kontaktar för det förväntar sig företaget. De 
blir kontaktade flera gånger per dag med alla som har olika tjänster och där tror jag och just 
när det gäller den kontaktvägen har klimatet hårdnat eftersom det finns en så enormt många 
spelare på marknaden och företagen är ju liksom bortskämda med det att man blir kontaktad 
och därför krävs det att man är riktigt bra och nischad och framåt. Sen finns det om vi glider 
in på en annan kontakt väg, som är kontakt mot referenser. Det är ju företag mot företag men 
företag som vill köpa utav andra då vilket och de sociala medierna kommer in lite gran just 
när det gäller referensmarknadsföring, man blir tipsad om det här eller rekommenderad om att 
det här företaget är bra, anlita dem för det gjorde vi. Men rent generellt så skulle jag vilja säga 
att relationen är ansträngd men man kommer överens.  

2, tycker du att B2B relationen har utvecklats de senaste åren? 

De senaste åren? Ja det tror jag och jag tror att utvecklingen har varit som jag nämnde innan 
att den har blivit hårdare. Det är en sån ökad konkurrens idag och man måste verkligen ha 
något specifikt att komma med.  

3, Hur tror du att kundrelationen förändras när interaktionen sker på internet istället 
för person till person? 

Där tror jag att relationen inte behöver förbättras och inte heller fördjupas. Däremot kan den 
förenklas.  

4, På vilket sätt tror du att den förenklas? 

Jo det blir lättare att få tag på folk, du kan integrera då med kunder på ett flera plattformar. 
Normalt sett sker ju en kontakt med att man ringer företaget och frågar, då är den personen 
som ringer jätteviktig. Att göra affärer går ut på att du kommer överens med den personen du 
får tag i på andra sidan, sen bokar man tid för ett möte och åker dit och gör en presentation. 
Men för att ens komma till det steget krävs det att du får en bra kontakt från början och det är 
ju i det personliga samtalet. Alltså man ringer nån. Många har ju kört det här innan att man 
mailar men den är ju så mättad det sättet att göra affärer på, det är inte ens hållbart längre. 
Idag gör man ofta så att man skickar ett utskick. Först gör man så att man tar reda på vem som 
är rätt person att skicka till på företaget sen skickar man en informationsfolder, följer upp med 
ett samtal och pratar med personen i fråga, tycker du detta verkar ok? Och säljer in produkten 
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redan där. Sen bokar man ett möte och går igenom. Men med sociala medier då har du för 
dem då som är rädda att ringa är ju det här ett sätt då som man kan kontakta folk på det här 
personliga sättet, du kan ju hitta nån på Twitter och höra av sig på det viset eller de kan höra 
av sig till dig och ställa frågor. Eh lika så om du har en företagsblogg där man kan ställa 
frågor kan företag få reda på den här bloggen. Så på det viset skulle jag vilja säga att sociala 
medier förenklar men det behöver inte förbättra.  

5, Tycker du att alla B2B företag bör syssla med sociala medier? 

Ja, absolut det tycker ja. Jag tycker att alla företag, man pratar ju mycket om föredelar och 
nackdelar och varför å så, våra målgrupper är ju inte på nätet men det är ju liksom, jag menar 
det kommer ju fler målgrupper och de kommer göra affärer, om de hoppas ha en verksamhet 
som varar längre än 10 år så borde man ju va intresserad av att ta till sig av de digitala varorna 
som typ vår generation 80-taliser och 90 talister, vi är vana vid att vara på nätet och använda 
nätet och vi söker information på nätet. Finns inte de här företagen där då kommer inte vi göra 
affärer med dem. Utan att tänka att vår målgrupp som är 50 plusare bara för att de just nu inte 
finns på nätet betyder inte de att de som de ska göra affärer med om 10 år de finns ju där va. 
Så ja på den frågan. 

6, vad tycker du att ett B2B företag ska tänka på när de börjar använda sig utav sociala 
medier? 

Först och främst så ska man alltid ställa sig frågan vad förlorar vi på att inte vara med, eller 
rättare sagt vad har vi råd att förlora på att inte vara med. Den andra frågan är eh vilka är vi 
och vad är vårt syfte med sociala medier. Och sen tre har vi kompetensen och vet vi vad 
sociala medier handlar om. För att många företag idag gör ju så att, det är ett jätte intressant 
ämne ni gör med sociala medier B2B, det är ju inte så himla etablerat det är ju jätte nytt och 
fräscht, det finns ju liksom i USA och så där där har man ju tagit de ett steg längre men vi i 
norden och Sverige är ju liksom lite behind. Eh och det är ju att man måste ju förstå vad 
sociala medier är och det är ju det personliga vi ska vara öppna vi ska visa vår kompetens vi 
ska våga visa att vi kan ta kritik, vi är inte rädda osv. Eh och att det inte handlar om en 
kampanj för kampanjtänket går igen för alla som håller på med sociala medier då kör eh 
traditionella pr kampanj tänket då va. Så det är dem tre då. Vad, varför, vilka vill vi nå, vad 
kan vi förlora, eller vad har vi råd att förlora. Jag utgår från att alla bör va på nätet och sociala 
medier på något vis då.  

7, vad anser du är föredelarna respektive nackdelarna med sociala medier? 

Alltså det finns bara fördelar med sociala medier, nackdelar då är ju att man inte förstår vad 
det är man gör där och att man går in fort utan att ha nödvändig kunskap och kanske 
engagemang, för att vara med i sociala medier med ett företag måste du liksom ha, då kan inte 
bara gänget på marknad finns i sociala medier utan alla på företaget blir ju mer eller mindre 
representanter och sociala medier är ju ett jättebra sätt på att upptäcka och fånga upp 
kompetens inom företaget, så att jag menar om du är typ en verkstad. Varför ska en verkstad 
ha sociala medier? Jo därför att de kan blogga och ha mekanikerna som kan visa det här kan 
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vi, här har vi våra kontaktpersoner, vi har en kundsupport. Vi är nåbara vi finns på flera olika 
plattformar.  

8, Tror du att man kan tappa kontrollen över informationsflödet? 

Ja alltså det gör du ändå, det finns ingen kontroll över information om dig och ditt företag. 
Det gör det inte ändå utan med sociala medier så kan du ju hänga med i vågen åtminstånde. 
Kanske försöka styra lite så som du vill och du kan kommentera och försöka rädda då om det 
har skett nån kris någonstans va. Men du kan aldrig kontrollera de, så har det aldrig varit.  

9, tror du att sociala medier påverkar B2B relationen på något sätt? 

Ehm ja det tror jag och jag tror det är på det sättet vi kommer göra affärer liksom 
överhuvudtaget i framtiden. När jag tittar på hur utvecklingen ser ut och vilka mönster man 
kan se i samhället så handlar det om en längtan att man vill åt det som är äkta, man är trött på 
att bli bombaderad av tomma budskap och enkelriktad dialog man vill tillbaka till vad alla de 
här sociala media nissarna snackar om det är marknaden osv. nätet gör ju att vi konsumenter 
kan bedöma och värdera de produkter som finns och det gör vi på nätet för det är väldigt 
enkelt. Andra läser osv. sen är det ju det här med att kunna nätverka som är oerhört stort. Och 
det är ju någonting som, nätverka som vi gör nu till exempel eller nätverka då via linkdin, det 
känner ni till? Det är som facebook fast som professionellt bruk då om man säger så. Där sker 
ju den mesta B2B kontakten. Då är ju inte de här mekanikerna de bästa exemplet, utan då har 
man tjänster, konsulttjänster och så där. Jag själv till exempel gör ju affärer via twitter, det är 
så jag får kontakt med andra företag, jag blir kontaktad av företag som kanske har frågor osv. 
Och via min blogg, referenser, nån kanske hittar mig på Twitter via referenser eller via något 
jag har lagt ut, någon kanske länkar till mig. Så att det som jag ger med mig i de sociala 
medierna hittar andra å vem är hon den här Lovisa också hittar de min blogg osv. Och det tror 
jag, det är de enda sättet jag gör affärer på idag. Eh jag gör inga tryckblad eller har någon 
hemsida eller så utan jag går den vägen, och det är så och det är enbart personligt och så det 
tror jag absolut att många kommer göra idag också det här, alla de här exemplen som finns 
numera, företag som har en Facebooksidan och Twitter osv och så där att folk hör av sig. 
Bland annat så var det så nu med de här vulkanutbrottet och folk tog ju kontakt med 
flygbolagen på deras respektive fanpages och Twitterkonto och fick svar då. Många gjorde 
väldigt bra ifrån sig där vissa gjorde inte bra ifrån sig.   

10, Upplever du att företag som använder sig av sociala medier är mer öppna inför 
omvärlden? 

Generellt ja men i praktiken båda ja och nej. Alltså man är ju öppen, det är en öppenhet i 
dagens företagsklimat att våga ta till sig av nya beteendemönster och våga, kanske inte släppa 
helt då den traditionella marknadsföringsplanen, men ändå vi ska nog testa på de där med 
Facebook, bara att ta det steget tycker jag visar på en öppenhet och en vilja, sen hur bra det 
går det är en helt annan sak. Så generellt ja på den frågan. Sen finns de ju tyvärr många fall 
där man liksom, amen vi ska nog finnas här på Facebook utan att man har någon strategi eller 
plan eller vet varför man ens gör det. Det verkar kul och alla finns där å så vet man inte vad 
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man ger in sig på och sen lämnar man det. Till exempel idag jag hittade en jätte rolig hemsida, 
den hette dandwisum.net som nån så här jätte sköna killar som skriver om herrmode å så och 
vintage inspirerat, men när hade de uppdaterat sin blogg sist? Då var det i december! Och jag 
blev så besviken och ja tänkte de här är ju jätteroligt å allting och jag mailade till min sambo å 
här kan du läsa titta va skojigt, också är de så lama med de va. Jaha de va i december sist, då 
är den död i mina ögon.  

11, Hur tror du att det kommer se ut i framtiden med sociala medier?  

Alltså sociala medier är ju bara en liten del i den här samhällsförändring som vi lever i just 
nu. Och det ser man alltså, vi lever i en digital värld, vi har en så avancerad teknik idag som 
gör att vanliga stollar kan gå ut å göra vad de vill på nätet. Vi kan lägga upp videoklipp vi kan 
producera innehållet och dela med oss av innehållet och det är en förändring som du kan 
liksom inte backa bandet utan det kommer att utvecklas ännu mer. Sättet som de här med 
egen producerat innehåll, relationer, det här hur vi bedömer företag på nätet, tipsar varandra 
om olika saker, det kommer bara att växa och det kommer liksom gå in i fler segment i 
samhället. Först var vi på det personliga planet alla olika nätverk och blogga och blondinbella, 
nu är vi färdiga med det snart, nu går vi över till företagsvärlden nu ska vi göra affärer, tjäna 
pengar, nätverka och göra massa nya konstellationer. Vad är nästa bransch? Jag kan tänka mig 
sjukvården kommer ha liksom, chatta med Carina här om du har tandproblem osv. vi vill ha 
direktkontakt. Jag vill inte sitta och vänta i telefonkö och va nummer 80. Utan jag vill ha 
kontakt nu ”slår näven i bordet” och får jag inte det nu så går jag vidare till nästa. Vi är ju 
liksom vana vid det. En annan rolig grej jag va på det här marknadsföringens dag då, de va en 
kille som berättade, Stefan Hyttfors är ett namn ni ska kolla upp btw. Som sa de att det här 
med den digitala tekniken och hur vi tar in det i våra vardagsvanor. De här med att du sitter på 
spårvagnen eller tunnelbanan eller någonstans också har du de här vanliga, köp detta, ät detta, 
jag är inte ett dugg intresserad av att bli tillsagd av vad jag ska äta utan då kommer jag ha med 
min telefon då kommer vara kopplad till kylskåpet, vad finns det i kylen? Jag vill göra en 
carbonara till exempel, vad saknar jag då? Jo jag saknar ägg. De kommer va den dialogen, den 
här tekniken finns, det är bara det att den inte är ute på marknaden för oss. Så ja alltså det här 
är ju så extremt spännande den tiden vi lever i.  

12, Men det känns ändå som att sociala medier är här för att stanna, inte som att det är 
en trend. 

Absolut, i sånna fall får du pajja internet för webben blir ju social. Så det är ju inte bara det 
här, bara för att vi använder internet, vi söker information, två vi ska vara sociala vi är med i 
sociala nätverk. Och nu börjar även söker att bli socialt. Asså att om du googlar något så finns 
ju den här, din Facebook dina nätverk. Exempel om du är uppkopplad på Facebook samtidigt 
så ser ju du om dina andra vänner på Facebook som har varit inne på DN också. Allting dras 
samman med sociala medier.  

13, Vi har läst om att platstjänster är det nya inom sociala medier. Till exempel gowalla 
i iPhonen. 
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Ja just de, nu är ja här och nu är ja här och nu är ja på toa! Ja lite så va? det kan nog ta 
extrema proportioner tillslut. Men som sagt du kan inte backa bandet nu, det är helt omöjligt. 
Det var ungefär samma diskussioner för 20 år sedan när internet slog igenom på marknaden, 
äh det är bara en fluga, ja precis.  

14, Tror du att B2B relationen blir mer privat mellan säljare och köpare? Då man till 
exempel blir vän med varandra på Facebook? 

Jag tror faktiskt att det här mass samhället, massproducerat, massexponera är förbi tack och 
lov egentligen. Det här med att skicka ut 1000 utskick till folk, de kommer inte finnas om 5 
år. Utan det är bara det här, vi är så jäkla trötta på de va, 50 år av reklam. Tv-reklam allt de 
va, vi kommer bara ha sån design, eller bara nu genrealiserar ja något oerhört här va men 
design, tävlingsbidrag i reklamfilm via tv. Allt det andra det sköts via referenser och de 
kommer givetvis innebära att många kommer att gå i konkurs. Nämen de kan man ju se om ni 
ska dra det här i ett samhällsenligt perspektiv. Bara det här med vintage och det förgångna det 
är också en del i det här att vi är trötta på yta, å det massproducerade, vi vill ha det unika vi 
vill ha det personliga och vi vill känna en samhörighet. Vi vill veta historien. Alltså det är ju 
en del i det här, det är ju vi människor som har drivit fram den här utvecklingen, vår vilja för 
det här. Vi är ju liksom mätta nu på det här med massan, vi är ju liksom ingen massa vi är 
individer.  

15, Så du menar att vi kan gå tillbaka till det förgångna med sociala medier? 

Det jag menar är att sociala medier är ju verkligen det här med personliga relationer, vi vill ha 
direkt kontakt, det personliga mötet och kvalitet. Jag menar den här produkten är billig men 
den här är superbra, det är ju de superbra grejerna som vi så att säga gör reklam för till våra 
vänner och bekanta. Och det är det jag, det är ju i och för sig mina egna trådar det här med 
intresset för det gamla för så var det ju kvalitet och du gick till din sömmerska osv det är det 
jag försöker att komma tillbaka till en sån känsla i alla fall. Det ser man ju också på det här 
med e-handel då tex att det finns ju flera sajter bl.a. etsy.com där oetablerade unga designer 
som inte har råd med en butik har en webbplats där de kan sälja. Och hela etsy bygger på, jag 
köpte en klänning där, jag sickade in mina mått och fick den skräddarsydd. Jag fick 
klänningen på två dagar och sen liksom kan du skriva i rekommendationerna, hela etsy går ut 
på rekommendationerna, tex jag skrev jag har köpt en klänning här jag tyckte den var jättebra. 
Också det här med sociala medier, dela detta på Facebook, på Twitter, rekommendera.  

16, Vad titulerar du dig som? 

Jag frilansar som social media konslut. Sen jobbar jag också med vanligt B2B marknadsföring 
på ett konsultföretag som heter aditinformation i Göteborg. Vi har börjat med sociala medier 
där. Men där är det mycket med utskick och personliga möten. Man gör mycket utskick och 
följer sedan upp den här kontakten. Så de jobbar också så men de jobbar inte digitalt så ska ja 
få in det digitala hos dem också. Så det gör jag. Jag skrev min D-uppsats om sociala medier så 
det var så jag halkade in på de. Jag hade praktik på Göteborg & co och jobbade med sociala 
medier där och blev övertygad om att det var det jag skulle syssla med.   
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Oftast gör företag så att de hyr in konsulter, som mig. Jag var på ett företag som hette 
Rambel. Där var det liksom kan ni hjälpa oss att planera en strategi för hur vi kan använda de. 
Och då tror man att folk som jobbar med de här bitarna borde inte de vara intresserade av att 
hänga med sin tid, men de är de inte vilket är skrämmande.  

17, Vad kan ni lägga upp för strategier för ett företag? 

Jag brukar göra så att, först går man in då och vad är det de jobbar i för sektor och sedan vilka 
är era primära målgrupper, jaha det är de och de jaha. Då kanske inte just den gruppen är på 
Facebook men vilka är ni intresserade av att nå vilka tror ni skulle vilja leta efter er på nätet, 
ja de är de här och de här. Ok, då kanske de finns på Facebook eller i något forum. Å sen då 
så hur villiga är ni? Alltså ska de ha någon blogg? Är det ett företag som vill komma ut med 
sin kompetens? Vi är jätteduktiga på det är och det här området. Ja kanske de, ja har ni någon 
som kan blogga för er? Jag kan inte blogga för er men ja kan visa er hur nu kan göra med 
bloggen, men någon på företaget måste ju sköta den biten åt dem då. Å sen då funkar de på 
Facebook, vad ska ni göra de? Också Twitter då. Ofta slutar de med att företag har, ja de 
kanske skippar bloggen då för att de inte har tid å så å de är ju tråkigt men många mindre 
företag vill blogga, t.ex. egenföretagare och så där kan blogga som säljer produkter. Men 
kompentensföretagen kanske vill använda sociala medier mer i ett rekryteringssyfte. Man 
använder en Facebook sida för att rekrytera folk. Google är ju världens största sökmotor, 
Facebook är ju liksom på plats fyra. Då är det ju superintressant för företag att vara på alla de 
här platserna och bli hittad för det är ju det de handlar om, att du inte bara har din tråkiga 
hemsida utan att du finns med lite här och där. Hemsidan är inte den primära källan utan du 
kan vara primär på flera olika ställen så folk kan hitta dig. Också sånt här med kundsupport på 
Twitter t.ex. Dell är ju ett sånt där bra exempel de har ju flera olika Twitter konton men en då 
där de bara säljer nya prylar och tillbehör och de har ju tjänat 1,5 miljoner dollar på detta 
liksom. Så det är ju lite nördar som skriver då att nu har vi tävling osv. så det handlar 
egentligen bara om att synas och finnas. Och det är det de handlar om idag och du syns lättast 
på webben, å inte då med nån jävla banner eller brev i brevlådan, då vet folk att aja men han 
finns där iaf.  

Jag tycker att vi måste utveckla ämnet och hitta nya vinklar och vrår. Jag tycker att alla säger 
samma sak. Jag vände mig till filosofin där ett tag. Självklart kan man använda filosofin för 
att utveckla sociala medier och tänka på något nytt sätt och få det till någon bra grej. Jag själv 
är mycket inne på det här varför är vi med i sociala nätverk. Det kommer att komma ut en bok 
i höst där jag är en av medförfattarna. Även inom sociala medier måste nischa sig, alla vet vad 
det är men frågan är hur vad och varför.  
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Bilaga 6 Intervju Lena Carlsson VD  Kreafon 7/5 – 10 
 

Hur ser du allmänt på sociala medier i B2B-företag? 

Jag ser jättepositivt på det och med jättemånga möjligheter och så, och att man i många fall 
kan jämföra det med mera nätverkande aktiviteter alltså i verkligheten eller vad man ska kalla 
det. När man går på branschmingel och lunchmöten alltså den typen av nätverkande. De 
aktiviteterna kan man ju faktiskt ha på webben också i sociala medier och det är många som 
inte tänker på det, men det är ju väldigt aktuellt inom B2B, för just personliga nätverkandet 
med Twitter och, man kan ju ha liksom, det gäller ju at liksom blogga att man gör det utifrån 
person, alltså yrkesverksam person, så jag tycker det finns väldigt många olika möjligheter. 

Vad anser ni att ert arbete med kommunikation och PR ska tillföra för värden?  

 A, det beror ju på vad det är för uppdrag, men alltså det handlar ju om att göra kanske våra 
kunder fler tjänster, eller förändra attityder kan det ju vara, nå nya kundgrupper. 

Om man kontrar det med sociala medier, vilka värden ser du där?    

PR och kommunikation som jag ser det, det spelar ju ingen roll om det är i pappersform eller 
hjälpa till i sociala medier, för mig är det PR och kommunikation allting.  

Om et är sociala medier så kan det ju finnas andra mål och andra värden man vill 
uppnå i uppdragen, till exempel skapa en dialog eller skapa engagemang i tävlingar, det 
är liksom såhär olika om man jämför med vanlig traditionell kommunikation?  

Jag tror ju vi får ju ett uppdrag och vi ser ett mål med det och så finns det lite olika grupper 
som man vill nå ut till, om man då som kommunikationsbyrå jobbar med både traditionella 
sätt och nya sätt, till exempel sociala medier då, så är det ju upp till byrån att bedöma vilka 
aktiviteter som man gör och varför. Alltså som när vi jobbar, så jobbar vi ju inte bara med 
sociala medier åt en kund, utan det pågår ju, det är ju som en del av allt annat, där varje del 
har ett syfte, men det är ju så som vi jobbar, sen finns det ju konsulter som bara jobbar med 
sociala medier också, fast jag tror inte man ska lyfta ut det ur sammanhanget så utan det 
hänger ju ändå ihop med varandra, men det kan ju vara varumärkesbyggande och vi kan 
använda liksom parallella, både mer traditionella parallellt med sociala medier för att vi tror 
att de liksom kompletterar varandra bra. 

Just nu så är det hy väldigt mycket fokus på sociala medier och man liksom gör det till något 
helt nytt, men som jag ser det så är det ju inte egentligen nytt utan företag har ju i alla tider 
jobbat med PR och kommunikation och man har jobbat med nätverk, fenomenet har alltid 
funnits och grunden är inte ny det är bara att man har flera olika sätt. Så det tror jag är viktigt, 
att man inte glömmer grunderna inom kommunikation helt enkelt. 

Jag har skrivit jättekort om några frågor som är generella och så tänkte jag att jag kan börja 
med att prata lite om Kreafon och om mig själv och om Kreafon i sociala medier, och så kan 
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vi ta lite frågor efter det, för då tror jag att jag täcker in en del sådan här basinformation som 
ni behöver. 

Väldigt kort om Kreafon är att vi är en kommunikationsbyrå och vi jobbar med både reklam 
och PR i alla medier och att vi hjälper våra kunder att kommunicera bättre, dvs. synas och 
höras mera/bättre, ge rätt intryck, skapa bättre kundrelationer osv. i syfte att t.ex. stärka 
varumärket, nå nya kundgrupper, förändra attityder osv. Jag startade Kreafon 2010 och är i 
botten formgivare och kommunikationsstrateg för jag har inte riktigt kunnat bestämma mig, 
så jag gör båda delarna lite halvt då och då. Nu för tiden jobbar jag mest med 
kommunikationsstrategi och inte så mycket med grafisk form och så. Innan jag startade byrån 
så jobbade jag på reklambyråer och marknadsavdelning, har jobbat med 
marknadsundersökningar också och frilansat lite gran och innan jag började jobba sp läste jag 
på RMI Berghs och med kommunikationsvetenskap på universitetet. Förra året så skrev jag 
boken marknadsföring och kommunikation i sociala medier och lite kort bakgrund till den var 
att vi började ha små utbildningar och föreläsningar här på kontoret för våra kunder, för att 
det var våra kunder som frågade det här, kan inte ni berätta egentligen det här vad är 
Facebook och sånt och kan vi använda det och så. Så då började jag ha lite såhär kortare 
frukostmöten, och från början var det tänkt att vi skulle ha ett frukostmöte men det blev så 
fullt för vi är u en lite byrå så då hade vi ett till och det blev också fullt så då blev det många 
möten. Det var i samband med det som jag kände att jag ville ha något att hänvisa vidare till, 
för de som var här och lyssna de är ju inte så att de kanske läser i bloggar och så, utan de 
behövde nått mer som en bok att läsa i. och så började vi kolla på vilka böcker som fanns och 
upptäckte att det inte fanns någon direkt på svenska dådå, utan bara på engelska och 
amerikanska och så tyckte att de kändes lite för amerikanska i både innehåll och språk, så det 
var därför som jag skrev den här boken då, det var så det gick till. 

Om Kreafon i sociala medier då, så använder vi vår blogg, kreafonbloggen och så använder vi 
Twitter och så finns vi på Facebook också, en Facebooksida. Vi använder även Flckr och 
Delicious, fast inte så jättemycket. Och vårt Twitterkonto är sammankopplat med blogg också 
och det är bloggen och Twitter som vi använder mest, vår Facebooksida är det inte jättefart 
på, vi har inte så många kompisar där heller. Och varför vi använder social medier som byrå, 
det är ju för att vi vill bli mer synliga och vi vill skapa bättre kontakt med blivande kunder 
och omvärld, få respons på det vi gör, vi använder sociala medier för omvärldsbevakning och 
för att skapa förtroende och väldigt mycket andra saker  

Och sist men inte minst så, alltså som byrå så tycker jag det är jätte viktigt att föregå med gott 
exempel, jag tycker inte att man som byrå kan säga att, ja vi är bra på sociala medier om man 
inte visar det i faktisk handling, så jag tycker det är jätteviktigt för oss att vi visar med faktisk 
handling att vi kan hantera det som vi säger att vi kan. 

Mål och strategier är det många som undrar över också, och vi har mål och strategier för all 
vår egen marknadsföring och kommunikation och där är sociala medier inget undantag. Och 
tillexempel då så fann det tydliga och mätbara mål och strategier när boken Marknadsföring 
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och kommunikation i sociala medier släptes. Och då så, ja vi sätter upp mål och så har vi 
strategier som följer deras väg och sedan följer vi upp genom att mäta relevanta saker då.   

Min definition av sociala medier och det är jättesvårt att få en sådan här snitsig formulering på 
det där och ni vet väl att det finns jättemånga olika sådana formuleringar man kan kolla i 
Wikepedia och Nationalencyklopedin och alltså, men gemensamt för dem är att de 
kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Och sen så sen så 
gillar jag den formuleringen också att det bygger på eller leder till nätverkande mellan 
människor och det får man ju inte glömma bort, för att ibland när man märker att företag ska 
gå in och använda de här kanalerna eller medierna så tänker de faktiskt inte på att det här, från 
början är det ju konversationen och kommunikation mellan människor, det är inte som att 
sätta in en annons i en tidning utan man måste ha det här nätverkande tänkandet i bakhuvudet, 
det är jätteviktigt tycker jag. 

Jag tänkte fråga om de negativa aspekterna med sociala medier, vad tycker du är de 
farligaste fällorna? 

Det finns många fällor, tillexempel att man startar upp något som man inte orkar/kan/har 
kompetens/har resurser till att fullfölja. 

Det kanske är svårt att veta innan liksom? 

Jo det kan det vara, fast man får ju ända ha lite, att om man har en blogg så får man ändå ha så 
pass att man vet att det kan komma in negativ kritik här. Vad har vi bör beredskap för det, 
liksom hur mäter vi det. Lite sådan beredskap ändå finns innan man startar igång  och jag 
tycker att ett exempel är ju Familjebostäders blogg tycker jag, sen kan man inte veta allt som 
händer, men ändå att man vet om att när man öppnar upp så öppnar man faktiskt upp för en 
kanal där det kan komma in massa saker och det kan komma in sann negativ kritik, men det 
kan också komma in massa skit också och det måste man också kunna ta hand om, ha en 
beredskap för hur man bemöter. Det har väl hänt oss i Kreafonbloggen bland annat, en person 
som av ytterst upprörd över att han tyckte att vi använde alldeles för enkelt språk i bloggen 
och att alla sådana här tips och sådant som vi har i vår blogg det är inte vi själva som har 
kommit på dem utan allt är kopierat material och så och att vi liksom inte tänker själva och 
sådant så tyckte han och det är klart att man får bemöta det då alltså det är helt avsiktigt att vi 
skriver med ett enkelt språk, för vi vill att alla ska förstå så vi skriver inte med så mycket 
facktermer och så, för vi skriver u för våra potentiella och blivande kunder och andra, vi 
skriver inte för branschen vi skriver inte det här för andra byråer egentligen, som andra 

företagsbloggar är för fack och branschfolk, men vi gör inte det så. Och det är väldigt 
avsiktigt och sedan så de här påstående som inte skulle vara sant, då får man bemöta det och 
säga att det inte är så och det är ju tråkigt att han tycker så och, för man kan ju inte bara sudda 
bort sådana kommentarer, det tycker jag inte man ska göra.  

Men man kan ju inte kontrollera allt som skrivs på nätet? 
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Nej det kan man inte göra, men man kan ju ha en omvärldsbevakning där så man i alla fall har 
hyfsat koll på vad som skrivs om en. 

Jojo, men hur ska man bemöta det? 

Det beror lite på, alltså, men jag brukar ju säga att står det massa skit om någonting i olika 
bloggar så kan man göra en kommentar i den bloggen och säger att det här stämmer inte och 
sedan gör man en länk där till sin egen blogg, där man i sin egen blogg skriver sin bild av 
sanningen, därför att det är så många som inte tänker på, att gör man en kommentar i en blogg 
så blogginnehavaren har möjlighet att se den kommentaren och då kan det bli väldigt jobbigt 
sådär, så att det är alltid bra att skriva sin egen bild i sin egen blogg. Men det är en sådan risk 
då att man inte är förberedd för det innan man släpper loss för det. Sen en annan risk det är att 
endast en person är ansvarig och när den personen slutat så står företaget faller och med den 
personen. Eller då i värsta fall att personen ha liksom byggt sitt eget varumärke som expert 
inom någonting och inte företagets varumärke så när den personen slutat så kommer ju i den 
med stor sannolikhet ta med sig det till sin nästa arbetsplats och så står det första företaget där 
och får börja om från början då så du tycker jag ju att det är bättre om man nu i bloggform då 
ska ha aktivitet så kanske det är bra med flera olika bloggande personer. 

En annan risk är ju om man har ”skelett i garderoben” eller såhär, så blir det oftare mycket 
tydligare i sociala och att det är svårt att värja sig eller försöka gömma sig för att det är precis 
som du säger att det kan bli massa skriverier i bloggar och man kan ju inte hindra från att 
skriva helt enkelt och är man ett företag som redan nu har problem med mycket reklamationer 
och mycket missnöjda kunder och så, då är det ju kanske inte och rekommendera och satsa på 
en blogg. Det går ju inte att ljuga i en blogg för det slår ju tillbaka, det gör det ju, så det får 
man nog vara medveten om att det är svårt att liksom dölja saker och det är svårt att fejka 
liksom. 

Man måste förstå att det behövs kunskaper på flera olika plan för att lyckas med sociala 
medier, att man liksom sätter den yngsta på företaget och ”ja men du kn väl blogga lite” och 
det är inte alls lyckat.   

Och sedan en annan risk att det tar en väldig massa tid utan att ge något tillbaka och det 
hänger ihop med det här med kunskaper och att för att det ska bli bra så krävs det kunskap. 
Och har man inte det så kan det ta väldigt mycket tid utan att det get något tillbaka.  

Hur viktigt tycker du det är att B2B-företag an vänder sig av sociala medier idag? 

 

Hur viktigt, ja dem som behöver nå fler kunder och stärka förtroendet osv. osv. så är det ju 
jätte viktigt tror jag. En del av de B2B-företagen, man hör ju det ibland att, det är ingenting 
för oss för vi har inga produkter, vi kan inte ha blogg och så, men i många fall så skulle jag 
vilja säga tvärt om att B2B har väldigt mycket mer, alltså särskilt tjänsteföretag tillexempel att 
där kan man ju ha en blogg, Facebooksida eller Twitter för att dela med sig av sin kunskap 
alltså bjuda på delar av sin kunskap för och väcka inspiration och intresse och skapa 
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förtroende också till den dagen att folk, alltså man sätter sig själv i deras huvuden så när de 
behöver tillfällig … så har man haft lång tid på sig att … förtroende, så kan man ta kontakt 
sen. Så jag tror att B2B där finns det jätte mycket att göra, det är väl bara det att man återigen 
kollar vad man har för syfte och mål och… 

Hur anser du att man som bloggare kan bygga ett förtroende hos läsarna?     

Oj det finns jätte många, men från början får man skriva om saker som är sant och sen kan 
man ju alltså, förtroende det är ju och dela med sig av sina kunskaper och visa att man kan 
saker, alltså om det är någon som är kopplad till en person. Som yrkesverksam på ett företag 
är det viktigt att lyfte fram och visa kometens och sådant.  

Tycker du man ska vara personlig och informell eller?   

Ja det finns ju två olika sätt där tycker jag, antingen kan man vara personlig och lyfta fram 
personen tillexempel så finns det många VD:ar, t.ex. finns det han på VisitSweden som om 
man jämför den med t.ex. Vagabonds så är det två helt olika sätt att företagsblogga och den 
ena är u knuten till en person och den andra har ju ingen person utan det är varumärket bara. 
Väljer man den bloggen när man ska ha personen, då tycker jag att det ska vara rätt så 
personligt, jag tycker och såhär och sen så är det ju för den själva bloggande personen så är 
det viktigt att skilja på personligt och privata, alltså vart går gränsen och sådär. Och sedan så 
är det ju väldigt viktigt att, så att man bygger framförallt företagets varumärke och inte sitt 
eget då kanske. Men sedan så gäller ju, förtroende och allt i bloggande det är precis som 
vilket nätverk som helst egentligen, att man är en vettig person, så det är inte så konstigt. Men 
sedan så har jag hört några VD:ar som bloggar som är lite rädda för att skriva i talspråk och 
så, de är ju alltid vana vid att skriva såhär stela saker och så. Folk läser bloggar på ett annat 
sätt än när man läser en årsredovisning alltså man vill ju ha pratspråk, man tänker ju inte å 
vilken oseriös VD, det gör man ju inte, men många kanske lite äldre VD:ar och så, den frågan 
har jag fått väldigt många gånger och sedan också det här att man vågar kanske skriva om lite 
mer vardagliga saker, alltså okej att man inte skriver om den nya kaffemaskinen i ett seröst 
nyhetsbrev, men man kan ju faktiskt skriva om det i en blogg och jag tycker inte att det gör 
bloggen mindre seriös. Och ofta om man bryter ner det till den nivån så får man ju ofta lite 
fler kommentarer och så, man kanske inte vågar kommentera om organisationsmodellen och 
så. 

Hur tror du att kundrelationen förändrar i B2B-företag när interaktionen flyttas till 
Internet?                  

Ja det finns många svar på det, jag skulle hellre vilja kalla de asociala medier, för det är ju helt 
asocialt för folk sitter ju bara vid datorerna, alltså om man inte är inne i det här att man kan 
vara sociala även fast man sitter vid en dator, för det är ju många som inte förstår det, för att 
sociala är de när man liksom träffas på riktigt i verkligheten och det är klart att det kanske är 
en sådan generationsgrej eller vad man ska säga när man är yngre, men lite äldre förstår inte 
då att det är relationsskapande och socialt. Men jag tror ju att man kan skapa minst lika 
kontakter och relationer i sociala medier som i verkligheten eller vad man nu ska kalla det, det 
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tror jag. Sen för och göra det, då bygger det ju såklart på att båda parter har samma inställning 
till sociala medier och kan kommunicera den vägen för att vissa som är helt ovana de kan ju 
liksom inte uttrycka sig på ett sätt som gör att man kan närverka, för att det går inte, man 
behärskar liksom inte sättet att kommunicera och det kommer ju vara mera naturligt för 
yngre, så jag ser egentligen ingen skillnad på alltså knyta kontakt på en golfrunda eller 
lunchmöte som att göra det på Twitter, för mig är det faktiskt samma sak.           

Vad ser du för skillnader i hur budskap i kommunikationen sprids via traditionell 
kommunikation och sociala medier? 

Det är väldigt stor skillnad och där måste man tänka tvärt om väldigt många gånger, senaste 
gångerna jag har haft lite utbildning och så, där det är många har jobbat länge med 
kommunikation och har lite svårt att tänka om. Bland annat de här att man pratar väldigt ofta 
om det här med målgrupp och så och det är ju klart relevant ibland, fast ibland är det faktiskt 
inte alls relevant egentligen utan och i mycket sociala medier tycker jag att målgruppstänket 
tillhör det gamla sättet och tänka, att man, men det är jättesvårt jag tycker också det är 
jättesvårt att tänka bort det, men om man säger att man har ett innehåll, alltså om man nu vill 
ge informationen och så säger man att vår målgrupp är tjejer som är 25 år, men ska man jobba 
med sociala medier så, det är klart man kan ha en tänkt användare, men sedan kommer man 
ändå på att en grupp med fans inte alls har den åldern och det kanske är killar också, så man 
får de läsare som innehållet förtjänar på nått sätt och de är ju inte mindre intressanta för de är 
ju ännu mer intressanta eftersom de aktivt har sagt, a men vi gillar det här innehållet och på 
det sättet så blir det ju helt irrelevant egentligen och försöka kämpa efter att få den här 
målgruppen som man haft från början egentligen så där är liksom sånt nytt sätt att tänka som 
är ganska svårt. 

Hur kan man påverka engagemanget exempelvis? 

A det är ju lite intressant tycker jag, till exempel om man vill öka antalet kommentarer och så 
tillexempel och där tror jag att i mångt och mycket får man liksom prova sig fram, men det 
gäller ju att hela tiden tänka på att man skapar innehåll och bygger på användarnas, de kan 
hela tiden välja bort det liksom och istället för ett jättetråkigt informationsblad så kan man 
göra lite roliga filmer på YouTube som liksom folk skrattar lite åt och skickar vidare till sin 
kompis istället   

Hur tycker du att B2B ska använda sig av sociala medier? Hur bygger man upp en 
strategi? 

Ja tycker ju att man bör koppla ihop det med redan befintlig marknadsföring och 
kommunikation och B2B eftersom det är mycket närvarande där på riktigt också så behöver 
man knyta ihop det med sociala medier och är det så att man ska göra en strategi bara för 
sociala medier så bör man ju rimligtvis ha ungefär samma mål som för annan marknadsföring, 
man kan ju ha helt andra mål också men… Men det jag vill komma lite till är mål med det, 
ska man ha mer en känd för produkten, eller vill man att Kalle på supporten ska få et 
kontaktnät, eller vad är det man vill med det! Och det är utifrån där man kan liksom staka ut 
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en väg, strategin då. Men alltså jag, som jag ser det så kan det ju mycket väl, om man nu går 
på lunchmöten och golfrundor och så med personer och sådant så någonstans, även om det 
inte finns formulerat på papperet så finn det mål med det förhoppningsvis och de målen borde 
ju vara samma som man kan ha med sociala medier faktiskt, så det kan nog vara klokt att 
knyta an det till redan befintliga aktiviteter för och se, det är ju inga nya saker det här med 
sociala medier det är ju bara samma saker fast nya sätt kanske. Men mål och strategier och 
komma igång kanske lite i taget så man inte gör allting på en gång, prova sig fram lite grann, 
man måste ju våga prova och sen gå tillbaka till strategiarbetet och se nej det funkade nog inte 
riktigt med Facebook och om vi gör så, så blir det nog bättre och samtidigt i praktiken prova 
sig fram och testa olika saker och utvärdera och så.  

Många säger att det tar alldeles för mycket tid och så, men hur mycket tid lägger ni på 
lunchmöten eller telefonsamtal eller alltså så och det behöver inte ta så lång tid heller det 
beror ju om man gör det strukturerat, jag pratade med en som, han har hand om klädföretags 
olika sociala medier och han avsätter ungefär en timme på morgonen och svarar på det som 
behöver svaras på och skickar vidare det som ska skickas vidare och så och så är det klart 
sedan och då kan man ju lätt räkna ut att det ar ungefär 5 timmar i veckan    

Upplever du att företag som använder sig av sociala medier är mer öppna mot 
omvärlden? 

Ja, men det får man väl, kanske de som vågar prova det bara för att de var det redan från 
början. Och det behöver ju inte bara vara ålder heller utan öppen i sinnet. Nyckelpersonerna 
inom företaget är öppna i sinnet också, ålder också men det behöver inte vara det. 

Handlar det om att våga släppa kontrollen? 

Ja, och lika som den här Facebookskräcken, att de måste stänga av Facebook på jobbet för att 
folk inte sköter sitt jobb och då är argumentet för det folk jobbar inte och bara slösar sin tid på 
Facebook och företagshemligheter kan spridas via Facebook och sådär, men då borde det ju 
inte finnas någon telefon på något företag heller de kan ju också missbrukas på ett eller annat 
sätt. Problemet är ju inte Facebook utan det är ju att folk inte vet hur man beter sig, folk 
tycker att de har så tråkigt jobb att de måste sitta på Facebook på dagarna istället alltså då 
kanske man borde kolla lite på arbetsuppgifter och arbetssituation istället. Jag tror ofta det är 
okunnighet som pekar på att, ja men det är Facebooks fel, för ingen hade ju övervägt att ta 
bort telefoner och att man kan sprida företagshemligheter via telefoner.                 

 Hur tror du det kommer att se ut i framtiden? 

Jag har många tankar och idéer och så, jag tror ju att vi kommer fortsätta att vara sociala på 
webben kanske inte ens kommer finnas så som det gör nu heller, alltså mer och mer går ju år 
att vi använder allt igenom mobilen. Det är klart att det är bra att det utvecklas saker från 
mobilen nu, men jag tror att de två sakerna kommer gå ihop sedan. Jag tror att istället för att 
vi har TV och Internet och datorer och mobil nuförtiden så tror jag att allting kommer gå ihop 
till ett enda jättemedia på något sätt och så tror jag att informationen inte kommer vara liksom 
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bunden eller beroende till ett medium utan innehållet är liksom fritt och kan ses på lite olika 
ställen och så, så tror jag och jag tror också kanske att man inte kommer vara jätteberoende av 
varken ett media eller en tjänst, nu är du ju väldigt beroende av Facebook på gott och ont, 
men jag tror kanske inte att det kommer vara den dominansen. Jag tror det sociala beteendet 
kommer att bli mer naturligt i framtiden.    
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Bilaga 7 Intervju Jacob Westerlund VD Wilson Creative 13/ 5  10 
 
Hur ser era kundrelationer ut? 

Vi har två olika sätt att jobba med våra kunder, antingen jobbar vi i fullserviceuppdrag vilket 
innebär att vi har ett längre kontrakt så vi gör i princip allt åt företaget och de köper timmar 
hos oss. Vilket i princip bygger på att man har ett ramavtal i grund och botten och sen så 
rullar det på och vi fakturerar dem varje månad. Eller så är det en projektkund då det ofta är 
knutet till ett projekt då och det projektet kan vara antingen en bara en grafisk profil eller en 
webbsida eller nått sådant och då brukar vi kalla det för projektkund, så det är de två olika 
uppläggen vi brukar köra. 

Försöker ni skapa långvariga relationer? 

Alltså, målet med en projektkund är att, känner vi att projektet gått bra och att det här är en 
kund vi vill satsa på och de vill utnyttja våra tjänster så är det ju klart då kanske det ska rinna 
över till ett fullserviceuppdrag på sikt. 

Hur tar ni kontakt med nya kunder? 

Det har sett lite annorlunda ut, i början var det kanske mer vi som tog kontakt med de 
kunderna vi ville träffa. Idag så är det lite på ett annat vis, dels så har vi väl en lista, både en 
fysik lista och en medvetande om att de här kunderna vore intressanta och dem stöter man 
ofta på i olika sammanhang, olika nätverksträffar och sådana här saker och då har man lite det 
i baktanke att här ska vi göra ett gott intryck, men sedan så kontaktar företag oss helt enkelt 
och det är mycket så det ser ut idag. 

Hur sker kommunikationen där? 

Med de kunderna vi har idag så försöker man ju ofta ses, det är väldigt sällan vi ger en offert 
bara på telefon sådär utan vi ser alltid till att vi får träffa kunderna först och fråga lite hur det 
ligger till och sådär. 

Vilka sociala medier an vänder ni er av? 

Olika plattformar menar du eller? 

Mm 

Ja, jag ser väl sociala medier såhär att det går ut på att inte att bara få ut en information alltså 
som en hemsida, här lägger vi ut information och en Facebooksida tycker jag inte ska fungera 
så heller, att här lägger jag ut information och inte ett Twitterflöde heller utan det handlar ju 
om att skapa konversation alltså dialog så det handlar om att utnyttja alla plattformar där man 
kan skapa dialog, det kan vara Facebook, Twitter, det kan vara bloggar, forum. Alltså jag 
tycker att jobbar man duktigt med sociala medier så ska man ju in i olika branschforum och 
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sådant också och påverka och sådana saker, all typ av digitala forum där man kan skapa 
dialog helt enkelt. 

Tror du man kan bygga relationer via sociala medier? 

Absolut, det är det, det går ut på! Den generationen som vi är i tar ju lite det för givet att jag 
menar att det är inte så att vi ringer kundtjänst så mycket idag, det är väldigt få i vår målgrupp 
som om de skulle ha problem med TV så ringer de inte kundtjänst utan man går ut på nätet 
och så söker man reda på informationen eller så söker man få servicen därigenom och det är 
där det gäller att finnas och ha den här dialogen med kunden. 

Men vilka sociala medier använder ni? 

Ja det är ju precis dem vi har nämnt här, Facebook, Twitter, bloggar och vad är det mer vi 
har… ja det finns ju ett par olika alltså det kanske är så att vi bygger bloggar åt kunder och 
sådana saker också, så alla typer av digitala plattformar där man kan konversera.  

Valde ni plattformar utefter var era kunder fanns? 

Nej det är utefter målgruppen, det är det som avgör, vi analysera lite, vilken målgrupp är det 
vi vill nå och så ser vi vilken media de konsumerar mest. Är den här målgruppen tillexempel 
van vid bloggar då kanske det är det man ska använda mest, typ om det är modemänniskor ja 
men då är det bloggar som är mest vanligt där, då kanske det är en modeblogg vi ska skapa. 
Sen kanske det är en bilfirma och då vet man att de nyttjar varken bloggar eller inte så mycket 
Twitter, men däremot hänger de på Facebook kanske, då kanske det är därigenom vi ska nå 
dem, så det är hela tiden efter målgruppen.  

 

Arbetar ni med att hjälpa andra företag att starta upp en mediastrategi? 

Ja precis, vi gör strategierna och sen drar vi igång dem också och där är det ju väldigt konkret, 
i vår generation så låter det nästan löjligt alltså och säga, för oss vi tar det så mycket för givet. 
Men det är sådana här enkla saker att så fort man har kanske en produktnyhet då ska du lägga 
ut den där, där och där och du ska hålla koll på att svara på de här olika ställena, det är sådana 
basic saker som vi tycker är liksom vadå det är som att svara i telefon liksom eller sådär. För 
en äldre generation så är det inte lika givet utan de behöver liksom en mall 1-5 och gå igenom 
i olika scenarier.  

Tror du företagsrelationerna förändras när man använder sociala medier jämfört med 
hur det var tidigare?      

Mm, det beror på lite hur duktig man är också. SJ har ju varit rätt duktiga på Twitter och sådär 
då, svarar väldigt mycket på olika frågor, kundtjänstfrågor och servicefrågor, men så har man 
använt ett språk som jag tror har varit rätt konstigt som jag har läst om, jag har inte varit inne 
och kollat så mycket själv men jag har läst om det och sådana saker är väldigt viktiga, att man 
använder ett språk som gör att man får rätt relation, vilken relation är det vi ska ha, de har ju 
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försökt skapa någon form utav kompisrelation och det har inte fungerat riktigt kanske utan det 
handlar om att använda ett språk och bestämma innan vilken relation ska vi ha och det kan ju 
låta absurt också för en person som ska sätta sig in i det här, vilken relation vi ska ha men det 
är likadant i telefonsamtal egentligen kontakten med en kund utvecklas ju hela tiden och 
relationen utvecklas och det där bär man också ha en strategi för tycker jag 

Hur tror du sociala medier påverkar ert varumärke? 

Ja för oss, anledningen till att vi försöker vara rätt så aktiva är ju att vi själva ska skapa en bild 
om att vi är duktiga på det här, så vi försöker ju påverka vårt varumärke på så vis att jobba 
mycket och testa mycket nya plattformar och var väldigt aktiv helt enkelt, för det gör att 
många tänker att, ja de kan det där liksom och det har vi ju sett resultat på direkt liksom att så 
är det också, det handlar om att praktisera liksom själv först och sedan hajar de flesta, så det 
har ju påverkat vårt varumärke, det har det gjort. 

Kan du se några nackdelar med er användning av sociala medier? 

Ja det är ju likadant för oss, det gäller ju att veta vilket språk vi ska använda och vad vi ska 
säga och sådär. Nu har väl inte vi riktigt haft någon strategi om exakt vad vi ska lägga ut, men 
det kanske är något på sikt som även är aktuellt för oss liksom. Vi hade det uppe här i veckan, 
man kan ju inte vara för liksom, nu är jag ute och super en fredagskväll, sådana där saker, 
man vill ju ända vara social liksom och personlig men a det handlar ju om att ha en strategi 
där också. 

Har ni personliga Twitter eller en företags-Twitter?   

Ja det är väl såhär kan man säga, vi har väl lagt upp en liten struktur som bygger på att 
Facebook är vår personliga fast jag har affärskontakter och så där också och tänker väl efter 
innan jag skriver vad som helst där, men vi försöker Twitter och ”Jo” som vi använder och 
lite andra plattformar där håller vi lite mer ett affärstänk liksom, vi skriver ju ändå personligt 
men det ska gärna vara branschrelaterat eller tipsa om nyheter eller vad som händer här på 
kontoret och sådana saker, Målsättningen är väl att man ska känna oss innan man träffar oss 
kanske till och med, det är jag tror det är ganska många som är inne på vår webbsida och 
följer liksom vad som händer och så blir man sugen på och träffa oss och så har man en 
relation redan innan man träffas. 

Hur tror du att det kommer se ut i framtiden? Tror du att man som företag kan stå 
utanför sociala medier i framtiden? 

Ja det är ju klart man kan stå utanför, det var ju några som inte hängde på Internet heller när 
det startade, men på något sätt, det där bör man anpassa till vilken bransch man är i och göra 
en liten omvärldsanalys och sedan utifrån den, och vart man vill med företaget, och utifrån 
den, de målen man har, väva in de här behöver vi finnas i de sociala medierna. Det tycker jag 
är viktigare än, innan man ger sig ut i dem så bör man ju ha ett mål liksom varför vart ska vi 
med det här egentligen, det var som du nämnde med det företaget som var lite mer 
traditionellt inriktade, det är ju mycket så att man ger sig ut, utan att veta var man ska och då 
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kommer man ingenstans. Det finns ju ett ordspråk som säger, ”If you don’t know where 
you’re going you will end up somewhere else” och det gäller även de sociala medierna.   

Hur ser du på det här med kontroll? Att vem som helst kan skriva vad som helst om ert 
företag? 

Precis, men det är ju, det är inte konstigare än att alla på företaget, det är helt naturligt att de 
ska ha telefon och jag kan inte styra vem som ska säga vad i telefon, eller vad kunden ska 
säga till den här personen i telefonen, det är precis samma sak egentligen. Det är ingen som 
begränsar inom företaget, att du, du får inte ha någon telefon för att du säger en massa 
skumma saker utan det handlar väl om samma sak där, informera alla om vad står vårt företag 
för, vad är våra värdegrunder och vad kommunicerar vi till kunderna och, det är precis samma 
sak som gäller och sedan är det bara att släppa lös inom de sociala medierna också, det är 
liksom ingen skillnad där, man ska ju kunna hålla kundkontakt där, jag menar det är ju 
ungefär som en mailkonversation fast den är öppen liksom.  

Varför tror du att B2B-företag har varit relativ sena med sociala medier?   

 

Det är för att de tillhör den äldre generationen, de har varit för dåliga på att rekrytera den 
yngre generationen, det är bara det, det beror på, inget annat. Anställer man inte yngre, direkt 
börjar man tänka på hur vi kan skapa affärer via liksom de nya plattformarna och sådär, men 
har man ingen yngre så, då finns det ju ingen som tänker så, men däremot så ringer det ju 
säkert telefonförsäljare och så som ligger på och när ska ni göra det hör och det är klart att 
man blir skeptisk liksom, man vet inte om man ska satsa på det eller inte. Den enda lösningen 
tycker jag, det är att plocka in den yngre generationen, då har man löst det. Man behöver inte 
konsulta så många företag som har hållit på med det och sådär utan det räcker oftast med att 
rekryter och att liksom bara ser till att man har den yngre generationen   

När startade det här företaget? 

2005 

Så ni har kanske inte arbetat så mycket med traditionella kommunikationsverktyg 
eller? 

Det gör man ju ändå, alltså inte att man annonsera så varje dag, men Word of Mouth, den har 
ju funnits i alla år och det är ju kanske vårt viktigaste sätt att marknadsföra oss, så på så sätt så 
gör vi ju ändå det, det är ju inte så att vi bara ägnar oss åt det nya och vi lyfter inte luren på 
telefonen bara för att det är ett gammalt sätt att kommunicera så är det ju inte. Utan det 
handlar ju om att välja sina olika sätt. 

Jobbar ni något med Viral marknadsföring? 

Ja det gör vi ju, det är, vad ska man säga det är ju inte bara så att nu ska vi bara göra en sak 
som ska generera viral marknadsföring utan den hänger ju även ihop med en massa andra 
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saker man gör, men den virala delen är ofta delmål kanske eller en del i det här liksom. Men 
det gör vi, vi har haft en kund, Östa Nyheterna där vi har jobbat ganska mycket med viral 
marknadsföring tillsammans med typ gerillamarknadsföring och lite sådant. 

Jag har sett att man i för många fall håller på med den här strategin och policyn för länge och 
den sätter i princip stopp till att man aldrig kommer igång. Det är bättre att börja lite och att 
under tiden utveckla den här strategin och policyn när man har en känsla för, man får ge sig ut 
lite i början på hal is liksom och kanske trilla lite här och var och, men det ger en erfarenhet 
till att bygga den här policyn mer så att den är specifik för vårt företag, för jag tror det är lätt 
att man annars kanske bygger ramar för sig själv som bara är onödiga i början när man inte 
har testat på det ens en gång. Nej men vi ska inte finnas på Facebook överhuvudtaget kanske 
man säger till en början för det är så mycket trams där liksom och sedan har man sagt det i 
början och sedan är man låst vid det liksom, det tror jag inte utan ut och testa lite olika 
plattformar och sådär och sedan kan man utvärdera vilken är det som har fungerat bra och vad 
har man liksom fått respons i och sedan går man vidare där, det är bättre att jobba så. 

Tror du den bästa strategin är att alla inom företaget arbetar med sociala medier eller 
ska man fokusera på några stycken? 

Alltså det där är ju så beroende på vilket företag det är, men generellt så skulle man nog 
kunna säga att alltså de som i vanliga fall jobbar med marknadsföring och sälj och sådant, det 
är de som ska vara involverade, jag tycker inte det ska hänga på en person men de som 
vanligtvis har kundkontakter och så, det kan vara upp till VD och det kan vara 
marknadsföringsansvarig och det kan vara någon i receptionen, alla som är vana och ha en 
kundkontakt de ska nyttja det, kanske inte en person som står på golvet liksom men, ungefär 
så. Det handlar om att titta hur det ser ut idag och vilka har kontakt med kunder idag och 
vilket språk pratar vi idag i telefonen, vilka olika målgruppssegment har vi idag och var finns 
de och, utgå väldigt mycket liksom från var är vi idag, det handlar liksom inte om att skapa en 
ny strategi utan eller skapa något som är för sig själv utan det här ska ju integreras, din profil 
som du har i en annons ska ju även vara samma profil som din Twitter sida har, det är ingen 
skillnad där liksom. Det är ju inte så att du ska ha en profil på nätet och en profil fysiskt. 

Jag tror mycket på det där med generationer liksom, alltså märker man att man inte kommer 
ut genom de sociala medierna så beror det ofta på att man har inte tillräckligt mycket yngre. 
Alltså det är så naturligt för, rekryterar man en säljare idag som är B2B och ger den ganska 
fria tyglar då är sannolikheten väldigt stor att den är här kommer utnyttja automatiskt de 
sociala medierna utan att ens tänka på att man behöver en policy eller en strategi eller, man 
ger sig ut direkt och det är ju det som är helt rätt, sen är det ju upp till företagsledningen att 
alla ska veta om vad det här varumärket står för och vad det är man ska kommunicera och 
sådana saker och kanske ha någon form av strategi då, inte bara i det sociala medierna utan i 
marknadsföringen i stort, så har man bara en modern styrka så kommer det automatiskt.  

Tror du att relationen förändrar i och med sociala medier? 
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Nej det tror jag inte, jag tror det ser likadant ut, men i och med det här om miljö och klimat 
också, det ligger ju också i samma sak där att man kommer kanske inte i samma utsträckning 
ha fysiska möten inom 10 år och det gör ju också att de sociala medierna blir viktigare liksom 
för att kvarhålla en konversation. 

Men tror du inte det kommer att påverka på nått sätt, att man inte möts?  

Jo, men jag tror inte det, för ser vi idag, folk träffas liksom och skapar kärleksrelationer på 
nätet tillexempel, men en kärleksrelation den är ju i grund och botten, den är ju inte 
annorlunda bara för att man träffas på nätet. Det är ju inte så att man älskar varandra på ett 
annat sätt eller olika mycket bara för att man har träffats på nätet och likadant är det nog i 
kundrelationerna att vi jobbar egentligen inte annorlunda eller du köper inte mer eller mindre, 
det är samma grej där att skiljer inte så himla mycket, det gör det inte. Undrar tillexempel hur 
det var för en massa år sedan när telefonen kom, var det samma sak då, satte man en strategi 
för vad säger vi i telefonen och vem svarar i telefonen och ska vi ha telefon eller inte liksom. 
Jag tror att det är bara att ge sig ut, testa liksom, det är svårt och veta för det specifika 
företaget redan innan och lägga ner pengar på analys i ett halvår liksom, så har man ju tappat 
en massa tid. Visst man kan få ut jättemycket av alla analyser man kommer fram till, ja det är 
jätte viktigt att ni är ute och så är man ett halvår efter, bara för att man liksom inte drog igång.      

 

 

 

 

 

 

 



Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus
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universitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 
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